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FOTO DA SEMANA
Lançamento do Programa 10 minutos contra

a Dengue
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Em virtude do feri-
ado do Dia do Trabalhador,
no dia 1º, terça-feira, a
Administração Munici-

Prefeitura de Itapetininga decreta
ponto facultativo no dia 30

pal decretou ponto facul-
tativo na segunda-feira (dia
30).

As atividades con-

sideradas essenciais ao
atendimento da população,
terão seus serviços ininter-
ruptos. 

Novas vagas para tênis de mesa
A Secretaria de Es-

porte e Lazer está com as
inscrições abertas para no-
vos alunos de tênis de mesa.
São 20 vagas para o femi-
nino e 20 para o masculino.

Para se inscrever,
os interessados devem pro-
curar a Secretaria Esporte e
Lazer, apresentar o do-

cumento de identidade ou
certidão de nascimento e
exame médico que compro-
ve que o aluno pode fazer
atividade física. As aulas
são gratuitas e o aluno deve
trazer a sua raquete.

As aulas serão no
Ginásio Ayrton Senna, as
terças e às quintas, das 15h

às 16h30 para as alunas de
12 a 16 anos da categoria
feminina. Já para o masculi-
no de 12 a 16 anos, as aulas
acontecem as terças e
quintas, das 16h30 às 18h.
A Secretaria de Esporte e
Lazer está localizada na
Avenida Jose de Moraes
Terra, s/n, Vila Barth.

              Jogos do Bem Viver
A Prefeitura de Ita-

petininga está com as ins-
crições abertas até o próxi-
mo dia 11 de maio, para os
Jogos do Bem Viver. São
permitidas pessoas de
ambos os sexos, a partir de
55 anos.

Serão disputadas
as modalidades de Bocha,
Buraco, Damas, Dominó,
Malha, Truco, Tênis de Me-
sa, Xadrez e Voleibol Adap-
tado.

Os interessados
deverão procurar a Secre-

taria de Esportes e Lazer,
localizada à Avenida Jose de
Moraes Terra ,em Vila Barth,
ou ligar para o telefone 3271-
7926.

Não é necessário
ter muita prática da modal-
idade escolhida.

O time masculino
de Basquete de Itapetinin-
ga, participa da Liga Ira-
cemápolis, categoria adulto.

A próxima rodada
acontece sexta-feira, dia 27,

 Basquete
em Caieiras, às 20h30.

O time de Itapeti-
ninga conta com os jogado-
res Fred Lamansov, Ian,
André, Filipe, Rafael, Luiz,
Emerson, Marcos, Fábio e

Thiago.Técnico: Prof. Ale-
xandre Lamansov

Na última rodada,
no dia 21, a equipe perdeu
de 60x71 do Clube Fontes
Campinas.

Até o próximo dia
29, Itapetininga sedia uma
das maiores exposições
agropecuárias do Estado de
São Paulo. Em sua 43ª
edição, a ExpoAgro (Expo-
sição Agropecuária Indus-
trial e Comercial) de Itape-
tininga oferece ao público
grandes atrações como
shows artísticos, provas hí-
picas, julgamento de ani-
mais, leilões de bovinos,
eqüinos, ovinos e caprinos,
torneio leiteiro, produtos
agropecuários e industriais,
palestras técnicas para o
aprimoramento do homem
do campo e parque de diver-
sões. Além disso, através do
evento as pessoas da área
podem conhecer os projetos
já executados no município
no setor, e também realizar
negócios que auxiliem no
desenvolvimento de toda a
região Sudoeste do Estado
de São Paulo.

Todos os anos, a
ExpoAgro de Itapetininga
conta com a participação do
grande público, vindo de
Itapetininga e de toda região
Sudoeste Paulista e também
da capital. Este ano são
esperados, mais de 300 mil
visitantes nos seus dez dias

Parceria entre a Prefeitura e Sindicato
Rural permite que munícipes tenham
seis dias de visitação sem cobrança de

ingresso
de festas. E para possibilitar
que a população Itapeti-
ningana tenha acesso à
festa, podendo visitar gra-
tuitamente o evento, a Pre-
feitura de Itapetininga fir-
mou um convênio com o
Sindicato Rural, que prevê
o repasse para o auxílio e
cooperação no desenvolvi-
mento deste importante
evento. 

A parceria firmada
com a Administração Muni-
cipal prevê que seis dias do
evento sejam livres para a
visitação popular sem
cobrança de ingresso; reali-
zação de rodeio com entrada
franca; a utilização do palco
para a realização de shows
regionais que promovam a
cultura local; realização de
palestras, aulas praticas e
teóricas ligadas ao agrone-
gócios; assim como oferecer
serviços básicos à popula-
ção.  A ação da Prefeitura de
Itapetininga permite uma
quantidade maior de dias
com entrada livre de cobran-
ça de ingresso para que
todos possam visitar esta
tradicional festa itapetinin-
gana.

Outro benefício
que esta parceria com o

Sindicato Rural traz ao
município é que a Adminis-
tração Municipal, neste dias
de festa, tem a possibilidade
de divulgar a todos visi-
tantes, inclusive aos muníci-
pes, os serviços e projetos
desenvolvidos pela Prefei-
tura de Itapetininga, por
meio de suas Secretarias
Municipais. Além disso,
durante os dias de Exposi-
ção, a Prefeitura de Itapeti-
ninga disponibiliza atendi-
mentos médicos e de enfer-
magem, através da Secreta-
ria de Municipal de Saúde e
do SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia).

“Quando falamos
de agronegócio, não pode-
mos deixar de citar que a
ExpoAgro, que acontece
todos anos em nosso
município  é uma ferramenta
de divulgação de Itapetinin-
ga, para todo o País e a
Prefeitura de Itapetininga
não podia deixar de apoiar o
Sindicato Rural na realiza-
ção desta importante festa,
contribuindo assim para
que o nosso povo tenha
acesso gratuitamente à Ex-
poAgro”, comentou o Pre-
feito Roberto Ramalho.
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ATOS DO EXECUTIVO
COMUNICADO

A Prefeitura do Município de Itapetininga comunica aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores
e às entidades empresariais, com sede neste município, que recebeu recursos a título de transferência do
Orçamento Geral da União, para execução do objeto consignado no contrato de repasse número 0303134-
15/2009 referente ao Plano de Habitação de Interesse Social.

Atenciosamente,

Messias Ferreira Lucio
Secretário de Planejamento

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a
proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
1-Rua Izzat Dib, Vila São Jorge – 01.07.027.0311.001
2-Rua Taro Oi, Vila José Salem – 01.02.420.0230.001
3-Rua Rubens Custodio, Morada do Sol – 01.13.202.0129.001
4-Rua Waldemir Moraes Costa, Vila Piedade – 01.02.190.0251.001
5-Rua Indalecio Alves, Parque São Bento – 01.09.409.0120.001
6-Rua Carolina Ayres Nalesso, Vila Carolina – 01.09.100.0413.001
7-Rua Esaú Isaac, Jardim Marabá – 01.08.002.0373.001
8-Rua Ivens Vieira, Vila Francisca – 01.10.019.0125.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de
Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei
Municipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita interina

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a
proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
1-Rua José Carlos de Abreu, Chácara Sotemo – 13.24.035.0434.001.
2-Rua João Mendes de Moraes, Vila Nova Itapetininga – 01.12.084.0029.001
3-Rua Sebastião Augusto Concianci, Jardim Santa Inês – 01.02.610.0240.001
4-Rua Benedito Soares Hungria, Vila Regina – 01.01.062.0461.001
5-Rua Emilio Nastri, Vila Nastri – 01.10.062.0292.001
6-Rua Napoleão Leonel Ferreira, Vila Nastri – 01.10.030.0185.001
7-Rua Bento Dias Pacheco Dutra, Vila Santa Isabel – 01.02.168.0290.001
8-Rua Bento Dias Pacheco, Vila Piedade – 02.02.168.0280.001
9-Rua Yolanda, Vila Santana – 01.02.045.0110.001
10 – Rua Marçal Gonçalves, Vila Prestes – 01.02.130.0135.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de
Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei
Municipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita interina

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a
proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de
1.997;
1-Rua Orthilia de Souza Alexandre, Vila José Salem – 01.02.350.0093.001
2-Rua Vicente Rodrigues Furtado, Vila Belo Horizonte – 01.03.087.0187.001
3-Rua Sebastião Augusto Concianci, Jardim Santa Inês – 01.02.610.0240.001
4-Rua Lurdes Vieira Ambrosio, Vila Serafim – 01.12.061.0060.001 – 01.12.061.0070.001 –
01.12.061.0080.001 – 01.12.061.0090.001 – 01.12.061.0100.001 – 01.12.061.0110.001 –
01.12.061.0120.001.
5-Rua Carlos Araujo, Jardim Marabá – 01.08.031.0100.001 – 01.08.031.0110.001
6-Rua Jair Barth, Vila Barth – 01.11.071.0442.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de
Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei
Municipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita interina

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Cientificamos o senhor Márcio José Fabiano sobre o Auto de Infração nº 846, sendo seu prazo para defesa
iniciado a partir do 5º dia da publicação desta notificação, visto que o mesmo recusou o recebimento via
AR.

Aline Cristiane Rocha Meira
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 25 de abril de 2012
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0651/2012, Proc. 0094/2012, COSTA & SANTOS ITAPETININGA LANCHONETE LTDA -
ME); (Prot. 0066/2012, Proc. 0008/2012, MARIA INÊS DE SENE & CIA LTDA);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0596/2012, Proc. 0082/2012, G.B.S. BAPTISTA RESTAURANTE - ME); (Prot. 0675/2012,
Proc. 0103/2012, L.T.F. SILVA ITAPETININGA - ME); (Prot. 0673/2012, Proc. 0101/2012, EDNA DA
SILVA PINHO GARCIA - ME); (Prot. 0318/2012, Proc. 0050/2012, JOÃO CARLOS DOS REIS DE
MOURA - MEI);
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0356/2012, Proc. 0055/2012, TRINDADE GOMES DE LIMA - MEI);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0794/2012, Proc. 0209/2009, DENOILES DE CAMPOS ITAPETININGA - ME); (Prot. 0844/
2012, Proc. 0196/2005, ROGÉRIO BASILE MATARAZZO - ME); (Prot. 0865/2012, Proc. 0334/2006,
RENATO MELGES RANGEL MIGNONE - ME); (Prot. 0866/2012, Proc. 0144/2009, DCM
LANCHONETE LTDA - ME); (Prot. 0869/2012, Proc. 0112/2010, RESTAURANTE GODOY LTDA -
ME); (Prot. 0867/2012, Proc. 0342/2010, DCM LANCHONETE LTDA - ME);
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3028/2011, Proc. 0416/2011, SILENE APARECIDA NALESSO MÁXIMO); (Prot. 0663/2012,
Proc. 0098/2012, JOELMA RIBEIRO DE LIMA); (Prot.0457/2012, Proc. 0069/2012, ANA ELISA DE
BARROS - MEI);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0089/2012, Proc. 0011/2012, MARIUCHA MILANEZI ANSBACK); (Prot. 0652/2012, Proc.
0096/2012, ROSANA WARTO CYRINEU); (Prot. 0642/2012, Proc. 0089/2012, MÁRCIA MARQUES
DE MOURA); (Prot. 0643/2012, Proc. 0090/2012, CLÍNICA INFANTIL CAMARGO LTDA); (Prot.
0529/2012, Proc. 0077/2012, JOSÉ EDUARDO CANTIERI COSTA); (Prot. 0117/2012, Proc. 0019/
2012, JOSÉ EDUARDO CANTIERI COSTA); (Prot. 0686/2012, Proc. 0104/2012, FLÁVIA MENDES
SILVA); (Prot. 0662/2012, Proc. 0097/2012, KARINA HARUMI TANAKA); (Prot. 0696/2012, Proc.
0106/2012, COMUNIDADE TERAPÊUTICA REVITAR LTDA);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0575/2012, Proc. 0238/2005, EDNELSON FIÚZA DE OLIVEIRA); (Prot. 0552/2012, Proc.
0091/2004, ALINE CAMARGO TAMBELLI); (Prot. 0407/2012, Proc. 0053/2006, RICARDO LUIZ
DE QUEIROZ CHICOLLI); (Prot. 0553/2012, Proc. 0039/2002, NELSON TAKASHI MURAKAMI);
(Prot. 0554/2012, Proc. 0081/2012, NATHALIA YUMI TAKIKAWA); (Prot.0600/2012, Proc. 0024/
2002, MARIZA MIE ADACHI); (Prot. 0601/2012, Proc. 1134/1990, MARIZA MIE ADACHI);
(Prot.0608/2012, Proc. 0048/2002, JOÃO FERNANDO DE MELO); (Prot. 0611/2012, Proc. 0109/
2007, JOÃO FERNANDO DE MELO); (Prot. 0612/2012, Proc. 0225/2010, JOÃO FERNANDO DE
MELO); (Prot. 0610/2012, Proc. 0243/1998, JOÃO FERNANDO DE MELO); (Prot. 0613/2012, Proc.
0123/2004, JOÃO FERNANDO DE MELO); (Prot. 0676/2012, Proc. 0010/2003, CLAUDIO FERREIRA
SANTOS); (Prot. 0685/2012, Proc. 0090/1989, CLAUDIO FERREIRA SANTOS); (Prot. 0695/2012,
Proc. 0327/2008, EDUARDO OITAVO MOANNACK MARUCA); (Prot. 0479/2012, Proc. 0172/
1989, SALATIEL JOSÉ MORAES GOMES); (Prot. 0732/2012, Proc. 0026/2003, ALICE TOKIKO
ADACHI); (Prot. 0733/2012, Proc. 1160/1996, ALICE TOKIKO ADACHI); (Prot. 0752/2012, Proc.
0108/2010, INSTITUTO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO OCULAR LTDA); (Prot. 0567/2012,
Proc. 0352/2011, DROGARIA SÃO PAULO S/A); (Prot. 0454/2012, Proc. 0104/1989, DROGARIA
SÃO QUIRINO ANDRIOLO LTDA - ME); (Prot. 0542/2012, Proc. 0500/1989, DROGARIA BOM
PASTOR DE ITAPETININGA LTDA - ME); (Prot. 0399/2012, Proc. 0312/2004, RAIA DROGASIL S/
A); (Prot. 0374/2012, Proc. 0979/1992, DROGARIA RODOVIÁRIA ANDRIOLO LTDA - ME); (Prot.
0557/2012, Proc. 0997/1989, LUIZ ANTONIO DE BARROS ALBUQUERQUE ITAPETININGA -
ME); (Prot. 0472/2012, Proc. 0579/2000, PARRÉ RODRIGUES & RODRIGUES LTDA - ME); (Prot.
0375/2012, Proc. 0103/2010, DROGARIA RIBEIRO & RIBEIRO LTDA - ME); (Prot. 0372/2012,
Proc. 0370/2005, R.R. SILVA & RODRIGUES LTDA - ME); (Prot. 0696/2012, Proc. 0106/2012,
COMUNIDADE TERAPÊUTICA REVITAR LTDA);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL - ÁREA DE
SAÚDE
(Prot. 0398/2012, Proc. 0312/2004, RAIA DROGASIL S/A);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0478/2012, Proc. 0204/2011, ROSANA EIKO YAMAGUCHI SIOMI);
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO L.T.A. - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0659/2011, Proc. 0096/2011, MARIA INÊS DE SENE & CIA LTDA);
CANCELAMENTO DE LICENÇA/CADASTRO DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0730/2012, Proc. 0256/2009, WAGNER ROBERTO FERRARESI)
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
(Prot. 0804/2012, Proc. 0115/2012, ZAMARIOLE COMERCIAL LTDA - ME - AIF Nº 1057);
IMPOSIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
(Prot. 0361/2012, Proc. 0059/2012, DROGARIA DROGANOSSA PADRE ALBUQUERQUE LTDA -
ME - NRM Nº 505);

ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA
Coordenadora Substituta do Depto de Vigilância Sanitária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 004/2012 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.200 de 15/12/2008
– CONVÊNIO entre a Prefeitura Municipal de Itapetininga e a Associação de Itapetininga de Kodokan.
VALOR TOTAL: R$36.000,00, divididos em 12 parcelas. ASSINATURA: 01.04.2012 OBJETO:
Organização da “Escolinha Municipal de Judô”. VIGÊNCIA: por mais 12 meses, contados a partir da data
de assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Orgânica Municipal e nos termos da Sentença de Mérito do
Processo nº 124.952.0/9-00. Itapetininga, 25 de abril de 2012. ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal.

Ata da Reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas de 23/04/212.
Com o início dos trabalhos, foi dada a palavra  ao  Sr. Manoel Bento dos Santos, que compareceu para fazer
uso de recurso verbal contra o indeferimento do corte e supressão da  árvore plantada em frente à  sua
residência, na Vila Nova, nesta cidade.  Alegou que a árvore (Chorão), cresceu muito e que a maior parte
da mesma encontra-se inclinada para a rua, oferecendo risco de queda. Como oprocesso de pedido de corte
da referida árvore não estava no local da reunião, o Presidente, Engenheiro  Décio Hungria Lobo
orientou-o que comparecesse na próxima reunião, que será realizada em 07 de maio do corrente ano, para
acompanhar a decisãode seu recurso. Compareceu também a Sra. Juliana Valentim, representando a Sra.
Neusa Maria dos Santos Campos, paraproferir  recurso verbal contra o indeferimento  do corte e supressão
de três árvores da espécie Sibipiruna, cujos requerimentos foram protocolizados sob números 129 de 16/
04/2012 e 141 de 14/04/2011. Esta alegou, que as árvores estão impedindo a penetração da iluminação
solar, tornando a residência da requerente úmida e insalubre. Os pedidos foram à votação e aprovados por
unanimidade, com a devida compensaçãoprevista  em lei  de plantio  de 25 mudas  nativas por árvore
suprimida. Constou também da decisão, que a requerente se responsabilizará pelo refazimento da calçada,
dentro das normas municipais vigentes. Esteve presente nesta reunião, a convite do Conselho, o
EngenheiroPedro Alexandre de Oliveira, atual Secretário de Meio Ambiente e Agricultura do Município de
Itapetininga, bem como o Engenheiro Renato Vieira de Morais, novo colaborador da Secretaria de Meio
Ambiente. O Presidente, EngenheiroDécio Hungria Lobo,  deu as boas vindas aos visitantes, colocando o
Conselho à disposição do novo secretário. Na sequência foram apreciados os seguintes requerimentos,
solicitando ocorte e supressão de  árvores:
- Protocolo 109 de 23/03/2012- Nivaldo Alves Fogaça. Decisão: “Autorizo corte s/ compensação”;
- Protocolo 112 de 27/03/2012 -Maria José Rocha Siqueira. Decisão: “Autorizo corte mediante
compensação”;
- Protocolo sem número -Isabel Aparecida de Almeida. Decisão: “Autorizo mediante compensação 25:1”;
- Protocolo 104 de 21/03/2012 -Anglo Escola Superior de Educação de Itapetininga Ltda. Decisão:
“Autorizo mediante compensação”;
- Protocolo 94 de 15/03/2012 – Paulo Sergio Brisolla de Almeida. Decisão : “Autorizo mediante
compensação 25:1”
- Protocolo 129/2012 – Jacir Domingo Sequilero .Decisão :”Que o interessado apresente planta com a
locação das respectivas árvores, informando as espécies individualmente e  acompanhada de parecer de
um profissional habilitado”.
- Foi recebida denuncia formulada por um cidadão, referente à morte provocada de uma árvore à Rua
Doutor Coutinho nº 523. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, agradecendo a
presença de todos.
Eu, Eliane Outeiro Hernandes Girardi, secretaria Ad- hoc , lavrei a presente ata, que vai por mim assinada
e pelos demais presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EDITAL DE CHAMAMENTO

A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária ELAINE CRISTINA TORRES CARNEIRO,
Agente Comunitário de Saúde,Referência 05, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, que tendo sido
verificado o seu não comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente
edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocada a se apresentar no Setor de Pessoal,
findo o prazo, será demitido por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 27 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretaria de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 095/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
Cargo:– AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
VERONICA APARECIDA ROSA YAMADA 33.994.273-3 508º
MIRIAN JUSSARA SANCHES RODRIGUES 40.215.123-9 509º
REGINA FOGAÇA DE ARAUJO 45.151.942-5 510º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 096/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
Cargo:– SERVIÇOS GERAIS – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
SANDRA APARECIDA DO AMARAL 29.649.798-8 112º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 097/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
Cargo:– CIRURGIÃO DENTISTA – Ref. 11
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MONICA MIDORI FUGIKAVA 18.557.754-67 2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 098/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
Cargo:– PROFESSOR DE MATEMÁTICA .
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
FABIOLA APARECIDA MORAES RAMOS 14.691.534 4º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 099/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
FATIMA APARECIDA CLETO FERREIRA 13.848.578 4º
Cargo:– PROFESSOR DE HISTÓRIA
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 100/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
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NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARIA CLAUDETE DE ALMEIDA PINTO 1.614.694-7 57º
Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 101/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
Cargo:– AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
KARIN VIANA 19.472.344 108º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 102/2012
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 02 á 08/05/2012, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor
de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP,
para manifestar
Cargo:– PROF. DE CIÊNCIAS.
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARIA DE LOURDES ALMEIDA 95.461.486 4º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de abril de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI COMPLEMENTAR Nº 50, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre expedição de Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado para pessoa ou
estabelecimento que exercer as atividades de extração, produção, comércio, indústria ou prestação de
serviços, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A expedição de alvarás de atividades não residenciais em edificações em situação irregular, nos
termos da legislação em vigor no âmbito do Município de Itapetininga, dar-se-á mediante a obtenção do
Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado, ora instituído.
Art. 2º A expedição de Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado deverá ser requerido pelos
responsáveis por atividades de extração, produção, comércio, indústria ou prestação de serviços e terá o
prazo de validade de 2 (dois) ano, renovável por igual período, apresentando todos os documentos
conforme legislação em vigor, exceto o Habite-se, que deverá ser atendido o disposto no parágrafo único.
Parágrafo Único. A expedição do Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado dependerá da
comprovação, por parte do proprietário ou possuidor, de que já deu início ao procedimento de regularização
da edificação junto à Prefeitura, mediante a apresentação de todos os demais documentos exigidos para
concessão do Habite-se, ou apresentação, de Termo de Ajustamento de Conduta, onde o interessado com
firma reconhecida da assinatura, se compromete a efetuar a regularização de todas as pendências no prazo
de 2 (dois) ano, e que se responsabiliza única e totalmente por quaisquer eventualidades ou sinistros que
venham ocorrer durante a vigência do alvará.
Art. 3º A renovação do Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado, após vencido o prazo de 2
(dois) anos, somente será concedida se comprovado o início do procedimento de regularização da edificação,
na conformidade do parágrafo único do artigo 2º.
Art. 4º O Alvará de Licença de Funcionamento Condicionado perderá sua eficácia, se constatado quaisquer
irregularidade que legitimaram sua concessão, e após vencido os prazos concedidos no respectivo alvará.
Art. 5º Não aplica-se a presente Lei, para as  edificações recém construídas que obterão alvará de licença
de funcionamento pela primeira vez, devendo apresentar todos os documentos conforme legislação em
vigor, inclusive o  Habite-se.
Art. 6º 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 cinco dias de abril de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.558, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Dá o nome do senhor Vitório Sardella à rua sem nome, localizada no Bairro do Retiro.
(Projeto de Lei nº 14/2012, de autoria do Vereador Adilson Marcos Nicoletti.)
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 Vitório Sardella a rua sem nome, localizada no Bairro do Retiro, com
início na rua Rosália Deolinda de Almeida e com término na estrada municipal Eugênio Sebastião de Lima,
com largura de 5,00 metros e extensão de 510,39 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de abril de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.559, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Dá o nome do senhor José Paulino de Oliveira à rua sem nome, localizada no Bairro do Retiro.
(Projeto de Lei nº 15/2012, de autoria do Vereador Adilson Marcos Nicoletti.)
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 José Paulino de Oliveira a rua sem nome, localizada no Bairro do Retiro,
com início na estrada municipal Eugênio Sebastião de Lima, e com término em terreno particular, com
largura de 5,00 metros e extensão de 135,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de abril de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 877, DE 23 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre liberação parcial de lotes caucionados para garantia de execução das obras de infraestrutura
no loteamento denominado “Loteamento Residencial Spazio Verde”, aprovado pelo Decreto Municipal
nº 653, de 22 de Abril de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
 Considerando o constante nos autos dos processos nº 21.867, de 19 de maio de 2011 e nº 36.624, de 6 de
setembro de 2011, protocolados nesta Prefeitura Municipal.
Considerando que as obras relativas a “Terraplenagem das Vias de Circulação”, “Guias e Sarjetas” e
“Galerias de Águas Pluviais” constantes do cronograma físico/financeiro foram executadas, conforme
vistoria realizada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Planejamento do município;
Considerando a cláusula 5.1 da Escritura de Caução com Garantia Hipotecária devidamente registrada no
Livro 559, Páginas 050/076 do 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Itapetininga, que prevê que a liberação dos lotes caucionados deverá ocorrer na medida em que for sendo
cumprido o cronograma de obras e serviços de infraestrutura constante do projeto;
Considerando o Art. 7º da Lei Municipal nº 1732, de 18 de Abril de 1973, que “Dispõe sobre loteamento
urbano”, alterado pela Lei Municipal nº 5538, de 20 de Março de 2012;
DECRETA:
Art. 1º Ficam liberados da caução processada pelo Art. 6º do Decreto Municipal nº 653, de 22 de Abril de
2010, que aprovou o Loteamento denominado “Loteamento Residencial Spazio Verde”, 34 (trinta e
quatro) lotes assim discriminados, conforme descrição individualizada a seguir:
Quadra B – Lotes 05, 09, 16 e 21;
Quadra C – Lotes 02, 06 e 08;
Quadra D – Lotes 02, 04, 06 e 08;
Quadra G – Lotes 04, 05, 08 e 12;
Quadra H – Lotes 03, 06, 09 e 10;
Quadra I – Lotes 04, 06, 08 e 10;
Quadra J – Lotes 02, 03, 06 e 10;
Quadra K – Lotes 03, 07 e 12;
Quadra L – Lotes 02 e 06;
Quadra M – Lotes 03 e 05.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias de abril de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 274, DE 20 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Felipe Furtado Frigieri, para exercer as funções de Diretor, Ref V, junto a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Departamento de Serviços Distritais, a partir de 23 de abril de
2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 275, DE 23 DE ABRIL 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 Viviane Cristina Cardoso Meira, Professora de Educação Básica
I, objeto da Portaria nº 70, de 16/02/2012, publicada no dia 17/02/2012 no Semanário Oficial, por não
entrar em exercício.
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
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PORTARIA Nº 276, DE 23 DE ABRIL DE 2012.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Ana Maria Rodrigues Graça, em comissão, para exercer as funções de Diretor, Ref. V,
junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças lotado no Departamento de Receita, a partir de
23 de abril de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 277, DE 23 DEN ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 13.984, de 2 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, Thais Cristina Garcia, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, junto a Secretaria de
Promoção Social, lotada no Departamento de Proteção Social Básica, a partir de 23 de abril de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 278, DE 25 DE ABRIL 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 14.587, de 09 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Servidora Cleonice Aparecida da Silva, Professora de Educação Básica I
Eventual, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 09/04/2012.
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 279, DE 25 DE ABRIL 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 15.783, de 17 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Regina Pereira Russo Rodrigues da Silva, Professora de Educação
Básica II - Fundamental, Faixa 04-C, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 02/05/2012.
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 280, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 15.860, de 17 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Nair Soares de Medeiros Martins, Auxiliar
de Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 02/05/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 324, de 30/08/2011,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 281, DE 25 DE ABRIL 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 16.015, de 18 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Priscila de Oliveira Ramos Dino, Agente Comunitário de Saúde,
Ref. 05, Área 04 – Jardim Monte Santo – Micro –área 02, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 23/
04/2012.
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 282, DE 25 DE ABRIL 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 16.145, de 19 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Yamara Carvalho Gonçalves, Professora de Educação Básica I, 2º
vínculo, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 19/04/2012.
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

DELIBERAÇÃO N° 011/2012
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapetininga, em reunião realizada no
dia 24/04/2012, em virtude da Resolução nº 02 de 2012, delibera as Instituições de Acolhimento
pertencentes a Rede Socioassistencial de Itapetininga, que não possuam em seu quadro Profissional de
Serviço Social, o valor mensal de R$ 1.540,00 (um mil quinhentos e quarenta reais) á cada abrigo, para o
período de maio a fevereiro de 2013, totalizando R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
As entidades de Acolhimento que serão atendidas pela Resolução serão: Instituição Nosso Lar, Grupo de
Apoio à Adoção de Itapetininga e Casa da Criança São Vicente de Paulo - SEMEIA – Núcleo I.

Itapetininga, 24 de abril de 2012.

Vera Lúcia Abdala
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE ITAPETININGA

Criado pela Lei Municipal nº 3.147 de 09/08/1991
EDITAL Nº 001/2012 ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR II

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, faz saber a todos que estão abertas as inscrições para os interessados em candidatar-se à eleição para
o Conselho Tutelar II de Itapetininga.
Serão eleitos 02 (dois) conselheiros titulares e 10 (dez) suplentes para cada Conselho Tutelar para o
término do mandato de 2012, conforme parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.075/06, de 14
de Junho de 2006.
O processo de escolha dos Conselheiros Tutelares ocorrerá por sufrágio universal, pelo voto direto,
secreto e facultativo a todos os maiores de 16 anos inscritos como eleitores no Município de Itapetininga
¯ SP até 6 (seis) meses antes da eleição.
Os eleitores votarão uma única vez e em apenas 1 (um) candidato.
 Esta eleição estará sob a coordenação deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e será fiscalizada pelo Ministério Público.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE ITAPETININGA

Criado pela Lei Municipal nº 3.147 de 09/08/1991
RESOLUÇÃO Nº07 /2011 CMDCA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.011

Dispõe sobre as regras e procedimentos para Eleição e Posse dos Conselheiros Tutelares de Itapetininga
- SP.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, doravante
denominado Conselho de Direitos, em reunião ordinária no dia 24 de abril de 2.012, na sede do CMDCA,
situada à Rua Pedro Voss, 490 – fundos, Vila Aparecida, no município de Itapetininga-SP, no uso de suas
atribuições legais nos termos da Lei Federal nº 8.069/90 ¯ Estatuto da Criança e do Adolescente ¯ ECA
Considerando o disposto na Resolução nº 139 de 17 de Março de 2.010 do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CONANDA;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 5.075 de 14 de junho de 2006, alterada pela Lei Municipal
5.267 de 11 de Junho de 2008, no que se refere à atribuição de regulamentar o processo de escolha de
conselheiros tutelares;
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar o processo eletivo e posse dos conselheiros tutelares para a gestão final do
mandato 2012.
Art. 2º - Instituir a Comissão Eleitoral encarregada pela condução de todo o processo eletivo dos (as)
conselheiros (as) tutelares do Município de Itapetininga.
I. A Comissão Eleitoral, conforme este Edital, será composta pelos seguintes membros:
-Carlos Fernando Piedade
-Leny Monteiro Teixeira
-Marisa dos Santos Ferreira de Lima
-Maria Aparecida dos Santos Suekuni
-Fabiana Maria Affonso
Art. 3º - Definir a competência da comissão eleitoral:
I.Receber os pedidos de inscrição e credenciar os candidatos;
II.Organizar o processo eleitoral, conforme edital de convocação;
III.Apreciar e julgar os recursos e impugnações de candidaturas;
IV.Acompanhar o processo eleitoral em todas as suas etapas;
V.Preparar a relação nominal das candidaturas deferidas;
VI.Receber e decidir sobre denúncias relativas aos candidatos;
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I.Coordenar e fiscalizar a divulgação das candidaturas;
II.Coordenar os procedimentos de votação;
III.Credenciar fiscais e candidatos;
IV.Proclamar os eleitos.
Art. 4º - Estabelecer a data de 10 de julho de 2.012 para a realização da eleição dos dois membros titulares
e cinco suplentes para cada Conselho Tutelar II.
Parágrafo primeiro: a eleição ocorrerá por sufrágio universal, pelo voto direto, secreto e facultativo a
todos os maiores de 16 anos inscritos como eleitores no Município de Itapetininga ¯ SP até 6 (seis) meses
antes da eleição.
Parágrafo segundo: cada eleitor poderá votar apenas uma única vez e em apenas 1 (um) candidato.
Art. 5º - O Conselho de Direitos, através da Comissão Eleitoral, ficará encarregado da condução de todo
o processo de escolha dos Conselhos Tutelares, atuando também na função de Junta Apuradora, na
contagem e apuração de votos.
DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
Art. 6º - Poderão se inscrever no processo de seleção e eleição ao Conselho Tutelar II os cidadãos que
preencham os seguintes requisitos:
a – experiência de no mínimo dois anos na área de crianças e adolescentes;
b – reconhecida idoneidade moral, comprovada por folha de antecedentes criminais;
c – idade superior a 21 anos;
d – residir no município há mais de dois anos;
e – estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
f – ter concluído o ensino médio (antigo 2º grau);
Parágrafo primeiro – São impedidos de servir no Conselho Tutelar, os candidatos enquadrados no Artigo
140 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos Artigos 20 e 21 da Lei Municipal 5.075, a saber:
a) Marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo segundo – ficam também impedidos os conselheiros tutelares que já tenham exercido mandato
de forma consecutiva, a exercerem outro mandato, mesmo que em Conselho distinto.
Parágrafo terceiro – O Conselheiro titular que tiver exercido o cargo por um período superior a um
mandato e meio, não poderá participar do processo de escolha subseqüente (artigo 6º parágrafo segundo
da Resolução 139 do CONANDA).
Art. 7º - Os candidatos deverão apresentar requerimento assinado (modelo anexo) no ato da inscrição
acompanhado dos seguintes documentos:
a – documento original e cópia legível do RG;
b – cópia do CPF;
b - certidão do cartório distribuidor civil e criminal ¯ Estadual e Federal;
c - atestado de antecedentes criminais ¯ Estadual e Federal;
d - certidão de quitação das obrigações eleitorais ou comprovante de votação dos dois turnos da última
eleição ou comprovante oficial de justificativa;
e - cópia do diploma de conclusão do ensino médio; certificado de Ensino Superior completo; certificado
de Pós-graduação Lato Sensu ou Especialização, Mestrado ou Doutorado;
f - comprovante de residência, através de contas de energia elétrica ou de telefone fixo ou de água ou
correspondência comercial ou bancária, em nome do candidato, referente a um dos três meses anteriores
à publicação do edital.
g - 2 fotos 3x4
Parágrafo primeiro.  O candidato, no ato da inscrição, deve optar pelo codinome com o qual concorrerá
às eleições, podendo optar por seu nome próprio ou outro com o qual a comunidade local o identifique
mais facilmente.
Parágrafo segundo. A candidatura é individual, sendo vedada a organização em chapas.
Parágrafo terceiro. Os Conselheiros (as) Tutelares em pleno exercício do mandato, que tenham interesse
em concorrer à recondução de acordo com o artigo 132 da Lei nº 8069/90 – ECA deverão apresentar o
respectivo Termo de Posse.
Art. 8º - As inscrições passarão por análise da Comissão Eleitoral e poderão ser homologadas ou não.
Parágrafo primeiro – O candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios dos requisitos dos
artigo 6º e 7º.
Parágrafo segundo. O prazo para ingressar com recurso, uma vez impugnada a inscrição, deverá obedecer
ao calendário oficial, com a apresentação do recurso no mesmo local da inscrição.
Art. 9º - O calendário oficial da eleição (Anexo II) será publicado juntamente com o Edital da Eleição do
Conselho Tutelar II no Diário Oficial do Município e no portal da Prefeitura.
CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURA
Art. 10 – Os inscritos somente terão a candidatura homologada se:
a)forem aprovados na prova de testes de conhecimentos específicos e questões dissertativas;
b)passarem na avaliação psicotécnica.
DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Art. 11. Todos os candidatos com inscrição deferida se submeterão à prova de conhecimentos específicos,
aplicada por pessoa jurídica contratada pela Prefeitura, conforme regras abaixo estabelecidas:
Parágrafo primeiro – A prova de conhecimentos específicos avaliará:
- a capacidade de interpretação e aplicação do texto legal;
- o conhecimento da Legislação Municipal afeta a política da criança e do adolescente e função pública do
Conselheiro Tutelar, da vacância, dos direitos, das vantagens, das férias, da licença, das concessões, do
tempo de serviço, dos deveres, das proibições, da acumulação e da responsabilidade, das penalidades e do
processo administrativo disciplinar;
- a interação do candidato com as políticas públicas: noções básicas de políticas destinadas à defesa,
atendimento e promoção dos direitos da criança e do adolescente.
Parágrafo segundo. A prova de conhecimentos específicos versará sobre:
I - A Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - com as alterações posteriores;
II - Lei Municipal nº 5.075/06, de 14 de Junho de 2006;
III – Noções de Políticas Públicas;
IV – Atribuições do Conselho Tutelar;
V – Relação entre Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente.
Art. 12. A prova de conhecimentos específicos será composta por 16 (dezesseis) questões de múltipla
escolha e uma dissertativa.
Parágrafo primeiro. Cada questão de múltipla escolha constará de 4 (quatro) alternativas e uma única
opção correta.
Parágrafo segundo. Cada questão de múltipla escolha valerá 0,5 (meio) ponto, totalizando 80 pontos.

Art. 13. A questão dissertativa valerá 2 (dois) pontos, totalizando 20 pontos.
Parágrafo primeiro. Serão avaliados na questão dissertativa:
I - o desenvolvimento pertinente ao assunto, respeito à modalidade de texto proposta, clareza e lógica na
exposição das idéias;
II – o domínio correto da norma culta e das estruturas da língua portuguesa: adequação vocabular,
ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação.
Art. 14. Será atribuída nota zero à questão dissertativa se a resposta:
a) fugir à proposta apresentada;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras
soltas ou em forma de verso);
e) for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade.
Parágrafo primeiro. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na
correção da redação.
Art. 15. Será anulada a questão dissertativa se:
a) for assinada fora do local apropriado;
b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
Art. 16. A prova de conhecimentos específicos terá um tempo total de 3 (três) horas para a sua realização,
incluindo o tempo
destinado para o preenchimento do gabarito.
 Art. 17. O local e horário de realização das provas serão divulgados posteriormente e afixados na sede do
CMDCA.
Art. 18. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de prova e o
comparecimento no horário determinado.
Art. 19. A responsabilidade de elaborar e corrigir o teste escrito será atribuída à Comissão Eleitoral.
Art. 20. Ficará sob responsabilidade da Comissão Eleitoral receber e responder a eventuais recursos
impetrados pelos inscritos que realizarem as provas.
Art. 21.  Os exames são sigilosos e somente a Comissão Eleitoral terá ciência de seu conteúdo. As provas,
devidamente lacradas, após a aplicação, irão para correção, sendo vedada qualquer informação a respeito.
Art. 22. Além dos candidatos, o acesso ao local da prova será restrito aos membros da Comissão Eleitoral
e Ministério Público.
Art. 23. Os candidatos deverão comparecer ao local com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos.
Art. 24.  O ingresso do candidato na sala para a realização da prova só será permitido dentro do horário
estabelecido, mediante apresentação de documento de identidade original e de valor legal no qual conste
filiação, foto e assinatura e comprovante de inscrição.
Art. 25. Iniciada a aplicação da prova não será permitido o acesso de candidatos retardatários.
Art. 26. Para a realização da prova o candidato deverá portar somente caneta esferográfica de tinta azul
ou preta, lápis e borracha.
Art. 27. Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de celular, transmissor-receptador de
mensagens, ou qualquer tipo de equipamento mecânico, eletrônico ou óptico que permitam o armazenamento
ou a comunicação de dados, informações ou similares.
Art. 28. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou segunda chamada para
as provas.
Art. 29. Caso seja anulada alguma questão da prova, esta será contada como acerto para todos os
candidatos.
Art. 30. Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, faltar às provas ou
durante a sua realização for flagrado em comunicação com outro candidato, ou com pessoas estranhas,
oralmente ou por escrito ou, ainda, utilizar-se de forma de consulta.
Art. 31. Os candidatos aprovados na prova de conhecimentos específicos e redação submeter-se-ão a
Exame Psicológico.
Parágrafo primeiro. O Exame Psicológico tem por finalidade avaliar as condições psicológicas para o
exercício da função de Conselheiro Tutelar.
Parágrafo segundo. O Exame Psicológico atenderá aos processos técnico-científicos aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia.
Parágrafo terceiro. A avaliação será realizada por profissional da área da Psicologia.
Art. 32. Após preenchidos os requisitos dos artigos 6º e 7º e aprovação nas etapas de prova escrita e exame
psicológico, os candidatos que, além do nível mínimo de escolaridade exigido apresentar certificado de
Ensino Superior completo; certificado de Pós-graduação Lato Sensu ou Especialização, Mestrado ou
Doutorado terão acréscimo em sua nota da prova escrita nas seguintes proporções:
I.Graduação ¯ concluída em qualquer área de atuação acréscimo de 1 (um) ponto;
Pós-graduação concluída – Lato Sensu ou Especialização concluído, com no mínimo 360 horas declaradas
no certificado reconhecido por Instituição Educacional de Ensino Superior devidamente credenciada no
MEC ¯ acréscimo de 2 (dois)
I.pontos;
II.Mestrado ou Doutorado concluído, reconhecido por Instituição Educacional de Ensino Superior
devidamente credenciada no MEC ¯ acréscimo de 3 (pontos);
III.Reconhecida experiência de no mínimo 1 (um ano na are de defesa ou atendimento aos direitos da
criança e do adolescente, comprovada por atestado fornecido por entidade cadastrada no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapetininga, ou por entidade de reconhecido
trabalho social na comunidade ¯ acréscimo de 1 (um) ponto.
No referido atestado a que alude o item IV, deverá constar os nomes dos profissionais com quem o
candidato trabalhou para fins de consulta.
REGISTRO DA CANDIDATURA
Art. 33. O registro da candidatura constitui ato formal, lavrado em documento subscrito pelo CMDCA, e
será assegurado ao candidato que:
I - obtiver o deferimento da inscrição;
II – alcançar o mínimo exigido na prova de conhecimentos específicos;
III – for considerado apto no exame psicológico.
Art. 34. As etapas enumeradas nos incisos do artigo anterior têm caráter eliminatório.
Parágrafo primeiro. Será eliminado o candidato que não obtiver o deferimento de sua inscrição, ou a
aprovação no exame de conhecimentos específicos, ou for considerado inapto na avaliação psicológica.
Art. 35. O pedido de registro será autuado pela Comissão Eleitoral, abrindo-se vistas ao Ministério
Público, para eventual impugnação no prazo de 3 três dias, decidindo a Comissão Eleitoral em igual
período.
Art. 36. Após a expedição do registro o candidato estará apto a divulgar a sua candidatura.
DA PROPAGANDA ELEITORAL
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Art. 37 - A propaganda eleitoral será permitida a partir da publicação da homologação dos registros de
candidaturas, até 48 horas antes das eleições.
Parágrafo primeiro. Todas as despesas com propaganda deverão ter seus custos documentalmente
comprovados junto à Comissão Eleitoral, sob forma contábil.
Parágrafo segundo. Será vedado o abuso do poder econômico e do poder político, sendo passíveis de
cassação de candidatura, os casos apurados e comprovados, que envolvam financiamento de partidos
políticos ou de vereadores.
Parágrafo terceiro. Constatada infração ao dispositivo acima, a Comissão Eleitoral junto com o Conselho
de Direitos, avaliando criteriosamente e comprovando os fatos, efetuará os procedimentos para cassação
da candidatura do infrator.
Parágrafo quarto. Os candidatos poderão promover suas candidaturas junto à população através de
debates, seminários e distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública.
Parágrafo quinto. Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência a esta
resolução.
Parágrafo sexto. Fica vedada a propaganda nos veículos de comunicação social, admitindo-se somente a
realização de debates e entrevistas que estejam abertos a todos os candidatos.
Parágrafo sétimo. O período lícito para realizar a campanha eleitoral terá início a partir da data de
registro da candidatura e finalizará 48 horas antes das eleições, sendo proibido:
a)propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes ou inscrições em qualquer local
público ou particular, com exceção de eventuais locais indicados pela Prefeitura Municipal, nos quais
todos os candidatos possam utilizar em igualdade de condições;
b)divulgar o nome de patrocinadores, financiadores ou similares no material de divulgação da campanha;
c)distribuição de panfletos, propaganda, transporte particular de votantes ou qualquer tipo de aliciamento
no dia da eleição.
DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS
Art. 38 – A Comissão Eleitoral designará seções eleitorais e respectivas mesas receptoras para a eleição.
Parágrafo primeiro.  Os nomes dos candidatos aptos a concorrer, aparecerão nas cédulas tal qual registrado
na inscrição e em ordem alfabética.
Parágrafo segundo. Todo o processo obedecerá à legislação eleitoral vigente.
Art. 39 - Encerrada a coleta de votos, a Comissão Eleitoral procederá à apuração no mesmo local da
votação.
Art. 40 - As impugnações e reclamações serão decididas no curso da apuração, administrativamente, pela
Comissão Eleitoral, por maioria de votos, cientes os interessados presentes.
Art. 41 - O Conselho de Direitos terá o prazo de dois dias contados a partir da apuração da votação para
analisar e dar parecer sobre os recursos e decisões da Comissão Eleitoral, desde que a impugnação esteja
dentro do prazo legal, conforme calendário oficial.
Parágrafo único – Os recursos eventualmente interpostos serão analisados e terão parecer devidamente
emitido pelo Conselho de Direitos, na forma de seu Regimento Interno.
Art. 42 - Se houver empate entre os (as) candidatos (as), será adotado o critério de desempate na seguinte
ordem:
I – Maior nota na prova escrita
II ¯ Maior idade
II – Maior tempo de residência no município
Art. 43 – Serão aclamados conselheiros tutelares aqueles que tiverem maior número de votos.

Parágrafo primeiro. Serão conselheiros titulares aqueles classificados do 1º e 2º lugar, em ordem
classificatória. Do 3º ao 10º classificados, serão conselheiros tutelares suplentes que só virão a assumir em
caso de vacância e nas situações previstas em Lei.
DA POSSE DOS ELEITOS
Art. 44 - O Presidente do Conselho de Direitos, no dia 16 de julho de 2.012, diplomará e empossará os
eleitos para os Conselhos Tutelares, cujo exercício do mandato se iniciará no dia 16 de julho de 2.012.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 45. Esta eleição estará sob a coordenação deste Conselho de Direitos e será fiscalizada pelo Ministério
Público.
Art. 46. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral e pelo Conselho de Direitos, observadas
as finalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, a analogia, os costumes e os princípios gerais de
Direito.
Art. 47. Além das regras aqui estabelecidas, os candidatos, durante todo o processo eleitoral, devem pautar
sua conduta pelas leis, pela ética, preceitos morais e costumes vigentes em nossa sociedade, que estão, por
pressuposto, incluídos neste Edital.
Art. 48. Este Edital pode ser alterado a qualquer tempo, caso necessário, assim como as datas do calendário
oficial.
Parágrafo primeiro. Caso ocorra alteração de datas, o calendário será corrigido e divulgado com antecedência,
sem prejuízo para os candidatos.
Art. 49. Discutida e aprovada, esta Resolução entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as
disposições em contrário.

Itapetininga, 24 de abril de 2011
Vera Lúcia Abdala

Presidente do CMDCA e Membro da Comissão Eleitoral

Anexo I

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE ITAPETININGA
Criado pela Lei Municipal nº 3147/06 de 09/08/1991
INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL PARA CONSELHO TUTELAR II

À Comissão Eleitoral do processo de escolha dos conselheiros tutelares da gestão 2012 do município de
Itapetininga.

Nome_________________________________________---------------------------------------------------------______________________________________
Codinome de
candidato_______________________---------------------------------------------------------______________________________________
Endereço____________________________________________________________________________
R G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C P F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Te l .

_________________
Título de eleitor _________________  zona ____________  seção _______
Requer sua inscrição no Processo de Eleição dos novos Conselheiros Tutelares e apresentou os seguintes
documentos, conforme Edital:

(  ) atestado de antecedentes criminais ¯ Estadual e Federal
(  ) cópia do RG
(  ) cópia do CPF
(  ) certidão de quitação das obrigações eleitorais ou comprovante de votação dos dois turnos da última
eleição ou comprovante oficial de justificativa
(  ) cópia do diploma de conclusão do ensino médio
(  ) certificado de Ensino Superior completo
(  ) certificado de Pós-graduação Lato Sensu ou Especialização
(  ) certificado de Mestrado ou Doutorado;
 (  ) comprovante de residência, através de contas de energia elétrica ou de telefone fixo ou de água ou
correspondência comercial ou bancária, em nome do candidato, referente a um dos três meses anteriores
à publicação do edital, com firma reconhecida em cartório.
(  ) certidão do cartório distribuidor civil e criminal ¯ Estadual e Federal
(  ) 2 fotos 3x4

O requerente assume integral responsabilidade pelas informações aqui declaradas, afirmando que é a
expressão da verdade.

Nestes Termos P/Deferimento

Candidato Comissão Eleitoral
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE ITAPETININGA
Criado pela Lei Municipal nº 1.892/92 de 24.11.1992

PROTOCOLO INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL PARA CONSELHO TUTELAR II

A Comissão Eleitoral declara que
______________________---------------------------------------------------------______________________________________,
RG________________________________CPF___________________________ realizou nesta data,
inscrição para o processo eleitoral do Conselho Tutelar de Itapetininga e apresentou os seguintes
documentos:

(  ) atestado de antecedentes criminais ¯ Estadual e Federal
(  ) cópia do RG
(  ) cópia do CPF
(  ) certidão de quitação das obrigações eleitorais ou comprovante de votação dos dois turnos da última
eleição ou comprovante oficial de justificativa
(  ) cópia do diploma de conclusão do ensino médio
(  ) certificado de Ensino Superior completo
(  ) certificado de Pós-graduação Lato Sensu ou Especialização
(  ) certificado de Mestrado ou Doutorado;
(  ) comprovante de residência, através de contas de energia elétrica ou de telefone fixo ou de água ou
correspondência comercial ou bancária, em nome do candidato, referente a um dos três meses anteriores
à publicação do edital, com firma reconhecida em cartório.
(  ) certidão do cartório distribuidor civil e criminal ¯ Estadual e Federal
(  ) 2 fotos 3x4

Salientamos que a apresentação desses documentos, por si só, não habilita a candidatura. Após análise
criteriosa de toda documentação pela Comissão Eleitoral, a inscrição será deferida ou indeferida, de
acordo com os termos do Edital.

Itapetininga,      de             de 2012.
Comissão Eleitoral

Candidato
Anexo II
CALENDÁRIO OFICIAL
Prazo das inscrições: 02/05/2012 a 18/05/2012
Local da inscrição: Rua Pedro Voss, 490 - Fundos
Horário das inscrições:  08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30
Análise dos documentos/inscrições: 18/05/2012 a 21/05/2012
Publicação da relação das inscrições deferidas e indeferidas: 25/05/2012
Interposição de recursos: 28 e 29/05/2012
Respostas aos recursos e convocação para a prova de conhecimentos específicos: 01/06/2012 (Semanário)
Aplicação da prova de conhecimentos específicos: 06/06/2012
Publicação dos resultados da prova de conhecimentos específicos: 15/06/2012
Apresentação dos recursos: 18 e 19/06/2012
Publicação dos resultados dos recursos e convocação para o exame psicológico: 22/06/2012
Aplicação do Psicológico: 26/06/2012
Resultado do Psicológico e Publicação dos candidatos aprovados: 29/06/2012
Eleição dia: 10/05/2012
Local da Eleição: Ginásio Mario Carlos Martins
Horário da eleição: 08 as 17h
Publicação Oficial dos Conselheiros Eleitos: 13/06/2012
Posse Oficial dos Conselheiros eleitos: 16/06/2012
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Resolução nº 03/2012

                                                        Itapetininga, 24 de abril de 2012.

Vem este órgão, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na pessoa do
Presidente comunicar que em atenção ao pedido de licença saúde da conselheira Valdicéia Alves Rodrigues
Silva, após exame realizado pela perícia médica do INSS, foi considerada apta.
Na reunião do dia 03 de abril de 2012, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
o assunto foi colocado em pauta e informado à conselheira que deverá retornar imediatamente ao
trabalho a partir do dia 04 de abril de 2012.

  Atenciosamente.
        Vera Lúcia Abdala
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO N°02/2012
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Itapetininga no uso de
suas atribuições legais:
üConsiderando que o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 260 parágrafo 2º - O Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fixará critérios de utilização através de planos de

aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo
ao acolhimento, sob forma de guarda de criança ou adolescente, órfão ou abandonado;
üConsiderando que o serviço de acolhimento deve ser organizado em consonância com princípios,
diretrizes e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente e no documento “Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, aprovado pela Resolução conjunta nº 1, de 18 de
junho de 2009 do CONANDA e CNAS;
üConsiderando que o serviço de Acolhimento deve promover acesso a rede socioassistencial, aos demais
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e as demais políticas públicas setoriais;
üConsiderando a necessidade de implantação em âmbito municipal do PIA - Plano Individual de Atendimento
e do PAF – Plano de Atendimento Familiar, que prevê restabelecer e fortalecer os vínculos familiares e
possibilitando a convivência comunitária;
Resolve:
üArtigo 1º - Aplicar o montante no valor de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) nos
serviços de acolhimento Institucional visando à implantação do Atendimento Individual e Familiar, tendo
em vista a superação dos motivos que levaram ao acolhimento.

Itapetininga, 24 de abril de 2012
Vera Lúcia Abdala

Presidente do CMDCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2012 - Processo nº 060/2012.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARMES
PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INICIO DA
SESSÃO: Dia 15.05.2012 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2012 - Processo nº 061/2012.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO E BRITAGEM DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. INICIO DA
SESSÃO: Dia 15.05.2012 a partir das 10:30 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2012 - Processo nº 062/2012.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Lote Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA OS CURSOS DO CEPROM
(CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MUNICIPAL) – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
INICIO DA SESSÃO: Dia 16.05.2012 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2012, Processo nº.
22/2012 e comunicar os interessados que enviaram o comprovante de retirada de Edital, referente a
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM COLETOR DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS “ZERO KM” PARA O
SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, o que segue abaixo: 1. No Edital, na página nº. 09: Onde se lê: “9.8 -
Estando os produtos em conformidade com o solicitado, será emitido pelo responsável do Almoxarifado
Municipal o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO após anuência da Secretaria Municipal de
Educação.” Leia-se: “9.8 - Estando os produtos em conformidade com o solicitado, será emitido pelo
responsável do Almoxarifado Municipal o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO após anuência
da Secretaria de Obras e Serviços.” 2.No Edital, na página nº. 13: Onde se lê: “15.10 - Informações
complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado: no Setor de Licitações,
na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, 1° andar, Itapetininga (SP), telefone: (0xx15) 3376-9552 e 3376-
9588, quando o assunto se relacionar com os termos do presente edital ou na Secretaria Municipal de
Educação pelo telefone: (0xx15) 3376-9555 e 3271-1181, quando o assunto se relacionar com o objeto
do presente edital.” Leia-se: “15.10 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão
ser procuradas pelo interessado: no Setor de Licitações, na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, 1° andar,
Itapetininga (SP), telefone: (0xx15) 3376-9552 e 3376-9588, quando o assunto se relacionar com os
termos do presente edital ou na Secretaria de Obras e Serviços pelo telefone: (0xx15) 3376-9555 e 3271-
1181, quando o assunto se relacionar com o objeto do presente edital.”
RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL nº 23/2012,
Processo nº 44/2012 e comunicar os interessados que enviaram o comprovante de retirada de Edital,
referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER SERVIÇOS SOCIAIS E
INSUMOS DE PROGRAMA DE DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO) conforme abaixo:
Onde se lê:
1.No Edital, na página de nº 2
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 23/2012
PROCESSO N.º 23/2012
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 19.04.2012 às 09:00 (Nove) horas
LOCAL: SALA DA CPL - I
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER SERVIÇOS SOCIAIS E

INSUMOS DE PROGRAMA DE DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).
2. No Edital, na página de nº 19
Condições e Exigências do Anexo I:
 1.  As empresas participantes deverão apresentar o comprovante de registro do           produto no
Ministério da Saúde e o Atestado de Certificação de Boas Práticas de fabricação emitido pela ANVISA.
Leia-se:
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 23/2012
PROCESSO N.º 23/2012
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 17.05.2012 às 09:00 (nove) horas
LOCAL: SALA DA CPL - I
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER SERVIÇOS SOCIAIS E
INSUMOS DE PROGRAMA DE DIABÉTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO)
3.No Edital, na página de nº 19
 Condições e Exigências do Anexo I:
1.  Para todos os itens, exceto o item 37, as empresas vencedoras deverão apresentar o comprovante de
registro do produto no Ministério da Saúde e Registro na ANVISA;
 1.1 As empresas vencedoras deverão apresentar para o IREM 37 (Tiras para teste de Glicemia) o
comprovante re registro do produto no Ministério da Saúde e o Atestado de Certificação de Boas Práticas
de Fabricação emitido pela ANVISA.
SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 11/2011 - PROCESSO Nº 271/2011 OBJETO: Outorga de concessão onerosa do lote
único de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Itapetininga/SP. Tendo em
vista  o disposto no decreto nº 832/2012 que fixou o dia 30/04/2012 como ponto facultativo e assim não
haverá expediente no Paço Municipal, torna-se necessário a alteração da data de abertura deste certame
licitatório,conforme segue: “NOVA DATA DE ABERTURA: Os envelopes de participação deverão ser
apresentados até o dia 07 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 07 de maio de 2012
as 10:30 hs na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
A presente retificação será encaminhada para todos que enviaram o comprovante de retirada de edital,
além de ser disponibilizada no site: www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações – modalidades 2011
– Concorrência Pública 2011 e 2012.
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.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 01/2012 – PROCESSO N° 063/2012 - Protocolo nº 14.761/2012
CONTRATADA: IEP – Instituto de Especialização Profissional e Recursos Humanos Ltda-ME. OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra para preparo de refeições para alunos
das Escolas da Rede Municipal de Ensino num total de 58 funcionários, sendo 38 para o Ensino Fundamental
e 20 para o Ensino Infantil pelo período de 90 dias. VALOR TOTAL DE R$255.606,00. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2012 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 09/2011 – PROCESSO Nº 257/2011. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE
FORNECEDORES DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.
Findo o prazo recursal da classificação publicada no dia 30/03/2012 e no uso das atribuições legais a mim
conferidas e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas
atualizações HOMOLOGO e ADJUDICO a chamada pública acima paraas proponentes: : 11) Cooperativa
dos Assentados de Reforma Agrária e Pequenos Produtores da Região de Itapeva – COAPRI: 33.500 kg de
feijão tipo 01 e 02 no valor unitário de R$2,00; 2) Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda: 30.000
kg de arroz agulhinha tipo 01, no valor unitário de R$1,45; 20.000 kg de feijão tipo 01 e 02 no valor
unitário de R$2,00; 3) Associação Regional de Desenvolvimento Agrário – ARDA: 3.500 kg de abobrinha
brasileira, no valor unitário de R$0,80; 3.218 kg abobrinha italiana, no valor unitário de R$0,95; 7.189
kg de alface lisa, no valor unitário de R$1,50; 4.500 kgs de batata doce no valor unitário de R$0,86; 5.700
kg de berinjela comum, no valor unitário de R$0,86; 5.994 kg de beterraba, no valor unitário de R$0,88;
500 kg de cebolinha, no valor unitário de R$2,20; 6.272 kg de cenoura, no valor unitário de R$1,15;
2.500 kg de couve, no valor unitário de R$1,35; 4.000 kg de escarola, no valor unitário de R$1,25; 283
kgs de espinafre, no valor unitário de R$2,15; 500 kg de limão taiti, no valor unitário de R$1,05; 8.000
kg de mandioca com casca, no valor unitário de R$0,55; 5.500 kg de melancia, no valor unitário de
R$0,70; 1.000 kgs de milho verde (palhas), no valor unitário de R$0,40; 2.500 kgs de quiabo, no valor
unitário de R$1,80; 4.000kg de repolho, no valor unitário de R$0,50; 900 kg de salsa, no valor unitário
de R$2,20; 4) Associação dos Amigos dos Produtores Rurais de Itapetininga/SP: 3.630 kg de abóbora, no
valor unitário de R$0,66; 3.000 kg de abobrinha brasileira, no valor unitário de R$0,80; 3.000 kg de
abóbrinha italiana, no valor unitário de R$0,95; 8.000 kg de alface lisa, no valor unitário de R$1,50;
3.800 kgs de banana nanica, no valor unitário de R$0,80; 3.500 kgs de batata doce, no valor unitário de
R$0,86; 1.500 kg de berinjela comum, no valor unitário de R$0,86; 4.000 kg de beterraba no valor
unitário de R$0,88; 2.000 kg de cebola, no valor unitário de R$1,20; 900 kg de cebolinha, no valor
unitário de R$2,20; 5.000 kg de cenoura, no valor unitário de R$1,15; 1.000 kg de couve, no valor
unitário de R$1,35; 5.000 kg de escarola, no valor unitário de R$1,25; 6.500 kg de feijão tipo 01 e 02, no
valor unitário de R$2,00; 8.000 kg de mandioca com casca, no valor unitário de R$0,55; 1.000 kg de
maracujá azedo, no valor unitário de R$1,65; 2.500 kg de melancia, no valor unitário de R$0,70; 2.400
kg de pepino comum, no valor unitário de R$0,55; 2.400 kg de pepino japonês, no valor unitário de
R$1,10; 1.500 kg de pimentão verde, no valor unitário de R$1,05; 2.400 kg de quiabo, no valor unitário
de R$1,80; 2.200 kg de repolho, no valor unitário de R$0,50; 1.500 kg de vagem manteiga, no valor
unitário de R$2,05;  5) Copprir – Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Itapetininga e Região:
3.500 kg de abobrinha brasileira, no valor unitário de R$0,80; 2.500 kg de alface lisa, no valor unitário de
R$1,50; 240 kg de ameixa, no valor unitário de R$3,00; 7.600 kg de banana nanica, no valor unitário de
R$0,80; 5.000 kg de chuchu, no valor unitário de R$0,55; 2.500 kg de couve, no valor unitário de R$1,35;
1.000 kg de doce de leite pastoso, no valor unitário de R$5,50; 30.000 kg de maçã nacional, no valor
unitário de R$2,10; 2.600 kg de pepino japonês, no valor unitário de R$1,10; 400 kg de pêssego dourado
no valor unitário de R$4,30; 3.000 kg de pimentão verde, no valor unitário de R$1,05; 1.000 kg de queijo
tipo frescal, no valor unitário de R$6,50; 15.000 kg de tomate, no valor unitário de R$1,60; 5.000 kg de
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uva niagara, no valor unitário de R$3,00; 6) Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra:
30.000 kg de arroz agulhinha tipo 01, no valor unitário de R$1,45; 2.000 kg de doce de figo, no valor
unitário de R$8,00; 20.000 kg de feijão tipo 01 e 02, no valor unitário de R$2,00; 7) Cooperativa de
Comercialização e Reforma Agrária Avante Ltda – COANA: 40.000 kg de arroz agulhinha tipo 01, no
valor unitário de R$1,45.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2011 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial
nº. 20/2012 - Processo n°. 39/2012, que objetiva contratação de empresa para o fornecimento de
hortifrutigranjeiros para as unidades escolares do Município – Secretaria de Educação (Sistema de Registro
de Preços), realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 13 de abril 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:

PORTARIA Nº 283, DE 25 DE ABRIL 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 16.188, de 19 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Francisco Carlos Jacob, Assessor, Ref. III, em comissão, lotado
na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 19/04/2012.
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 284, DE 25 DE ABRIL 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 16.190, de 19 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Daniela Mendes Palmeira, Assessor, Ref. III, em comissão,
lotado na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 19/04/2012.
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 285, DE 25 DE ABRIL 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 16.240, de 19 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Daniela Nobrega, Professora de Educação Básica I Eventual, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 19/04/2012.
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
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PORTARIA Nº 286, DE 25 DE ABRIL DE 2012.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 16.638, de 24 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Daniela Nobrega, Auxiliar de Educação,
Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 25/04/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 150, de 14/03/2012,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 287, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–TECNICO DE ENFERMAGEM– Ref 09
NOME CLASSIFICAÇÃO
PRISCILA DE OLIVEIRA RAMOS DINO 3º
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 288, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–COLETOR DE LIXO– Ref 05
NOME CLASSIFICAÇÃO
LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA MOURA 3º
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 289, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 03 DE MAIO 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
MARISA DOS SANTOS SILVA 106º
MARAI PALMA TIETSCHE 110º
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 290, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 03 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 02/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL– Ref 09
NOME CLASSIFICAÇÃO
VANESSA MARIA PONTES DA SILVA CYRINEU 2º
PAULA DE LARA SIQUEIRA SILVA 4º
JULIANA GOMES SILVA 9º
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 291, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em

exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 03 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 02/2008 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO– Ref 05
NOME CLASSIFICAÇÃO
ANA LUCIA PINHEIRO 104º
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 292, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
NOME CLASSIFICAÇÃO
MAUELI DOS SANTOS SILVÉRIO PEREIRA 53º
HAYARA EUGENIO DE MEDEIROS 54º
EDNA APARECIDA SOUTA FERREIRA 56º
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 293, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–PROF. DE GEOGRAFIA
NOME CLASSIFICAÇÃO
DIANICE ORIANE DA SILVA 2º
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 294, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–PROF. DE INGLÊS
NOME CLASSIFICAÇÃO
RAFAELA CRISTIANE ANTONIO 2º
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 295, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
Cargo:–PROF. DE CIÊNCIAS
NOME CLASSIFICAÇÃO
DANIELA ZAGUETTO ALVES 3º
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 296, DE 25 DE ABRIL 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 02 DE MAIO DE 2012, tendo
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2011 devidamente homologado, no cargo
abaixo relacionado:-
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Cargo:–PROF. DE LINGUA PORTUGUESA
NOME CLASSIFICAÇÃO
EMANUELE VAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 3º
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 297, DE 25 DE ABRIL 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 Agnalda Aparecida Vieira, Auxiliar de Educação, Ref. 07, objeto
da Portaria nº 134, de 08/03/2012, publicada no dia 09/03/2012 no Semanário Oficial, por não entrar em
exercício.
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
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LEI COMPLEMENTAR Nº 49, DE 23 DE ABRIL DE 2012
 Dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, institui plano de custeio e 
plano de benefícios, reorganiza o Serviço de Previdência do Município de Itapetininga – SEPREM, 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:

TÍTULO I - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 Art. 1° O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Itapetininga, criado pela Lei 4.297 
de 28 de julho de 1999, tem por finalidade assegurar, mediante contribuição, aos funcionários municipais titu-
lares de cargos efetivos e seus dependentes, os meios de subsistência nos eventos de invalidez, idade avançada, 
doença, maternidade, reclusão e morte.
 Art. 2° O RPPS do Município de Itapetininga, de filiação obrigatória, é mantido pelo Município, pelas suas 
autarquias e fundações, pela Câmara do Município de Itapetininga e pelos seus segurados ativos, inativos e 
pensionistas, nos termos desta Lei.
  Parágrafo único. O RPPS do Município é administrado pelo Serviço de Previdência do Município de 
Itapetininga – SEPREM, de natureza autárquica, reorganizado pelos artigos 131 e seguintes.
 Art. 3° O RPPS do Município de Itapetininga rege-se pelos seguintes princípios:
  I - Universalidade de participação nos planos previdenciários; 
  II - Irredutibilidade do valor dos benefícios;
  III - Vedação de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de 

custeio total;
  IV - Custeio da previdência social dos funcionários públicos municipais mediante recursos provenientes, 
dentre outros, do orçamento dos entes municipais empregadores e da contribuição compulsória dos segurados 
ativos, inativos e pensionistas;
  V - Subordinação das aplicações de reservas, fundos e provisões garantidoras dos benefícios mínimos a 
critérios atuariais, tendo em vista a natureza dos benefícios;
  VI - Subordinação de seu plano de benefícios ao rol de benefícios previdenciários do Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS; e
  VII - Valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo vigente no país.

CAPÍTULO II - DO PLANO DE CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO
SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 4º O Regime de Previdência estabelecido por esta Lei será custeado mediante recursos advindos de con-
tribuições da Prefeitura do Município de Itapetininga, de suas autarquias e fundações, da Câmara do Município 
de Itapetininga, dos segurados ativos e inativos, dos pensionistas, bem como de outros recursos que lhe forem 
atribuídos e dos rendimentos decorrentes das aplicações de todos os seus recursos financeiros.
  Parágrafo único. O plano de custeio descrito no caput deste artigo deverá ser revisto, a cada exercício, 
objetivando atender às limitações impostas pela legislação vigente.

SEÇÃO II – DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
 Art. 5º Constituirá fato gerador das contribuições previdenciárias do funcionário efetivo para o RPPS do 
Município a percepção efetiva por ele de remuneração decorrente do exercício de seu cargo, paga pela Prefei-
tura do Município, por suas autarquias e fundações ou pela Câmara do Município.
  § 1° A contribuição mensal dos segurados para o Regime de Previdência de que trata esta Lei incidirá 
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sobre a totalidade da base de contribuição e corresponderá a uma alíquota de 11% (onze por cento).
  § 2º A contribuição previdenciária incidirá sobre o décimo terceiro salário dos segurados ativos, e sobre 
os benefícios de salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão, observada a mesma alíquota de 11% 
(onze por cento).
  § 3º Considera-se base de contribuição, para os efeitos deste artigo, o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual e 
de quaisquer outras vantagens, excluídas:
   I - As diárias para viagens;
   II - O salário-família;
   III -  A ajuda de custo;
   IV -  A gratificação de função, gratificação de representação e substituição, excetuando-se a subs-
tituição de que trata o artigo 38 da Lei Complementar nº 03 de 10/12/1998 ou outra legislação que venha a 
substituí-la;
   V - A indenização de transporte ou vale-transporte;
   VI - O abono de permanência de que trata o § 19 do artigo 40 da Constituição Federal;
   VII - As gratificações pela prestação eventual de serviço extraordinário;
   VIII - As indenizações de férias não gozadas; 
   IX - Os acréscimos de um terço do vencimento normal no gozo de férias anuais remuneradas;
   X - A concessão de licença-prêmio por assiduidade em pecúnia;
   XI - Outras vantagens esporádicas ou cujos valores sejam variáveis mês a mês; e
   XII - Outras parcelas cujo caráter indenizatório seja definido em lei. 
  § 4º Integra a base de contribuição do funcionário a parcela remuneratória que lhe seja paga em decorrên-
cia da substituição de que trata o artigo 38 e seguintes da Lei Complementar nº 03 de 10 de dezembro de 1998 
ou outra legislação que venha a substituí-la. 
  § 5º Nas hipóteses previstas no § 4º deste artigo, o cálculo do benefício a ser concedido deverá respeitar 
as regras estabelecidas pelo artigo 87 e as limitações previstas nos artigos 94 e 95.
  § 6º O comprovante de remuneração dos funcionários municipais deverá indicar o valor total da base de 
contribuição.
  § 7º As contribuições dos segurados serão consignadas nas respectivas folhas de pagamento.
  § 8º A alíquota de contribuição será modificada sempre que em estudo técnico atuarial se verificar essa 
necessidade.

SEÇÃO III - DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO, INATIVO E DO PENSIONISTA
 Art. 6º Os inativos e pensionistas da Prefeitura do Município de Itapetininga, de suas autarquias, fundações 
e da Câmara do Município de Itapetininga contribuirão com a mesma alíquota prevista para os funcionários 
em atividade, incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e das pensões que exceder o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
  § 1º A contribuição prevista no caput deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de apo-
sentadoria e de pensão que excederem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.
  § 2º Doença incapacitante, para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, é aquela que incapacita 
o aposentado ou o pensionista, definitivamente, para a execução das atividades normais de sobrevivência, 
transformando-a em pessoa dependente da assistência de terceiros para desempenhar funções básicas como se 
alimentar, se vestir, se locomover.
  § 3º A alíquota de contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas será sempre igual à estabelecida 
para os funcionários em atividade.
  § 4º A contribuição previdenciária incidirá sobre o abono anual dos segurados inativos e pensionistas, 
observado o disposto neste artigo e em seus parágrafos.

SEÇÃO IV - DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO
 Art. 7º A contribuição básica do Município e de seus entes empregadores para o SEPREM, não poderá 
exceder, a qualquer título, o dobro da contribuição do segurado.
  § 1º A alíquota de contribuição de que trata o caput deste artigo será de 13% (treze por cento). 
  § 2º A Prefeitura do Município poderá arcar com uma contribuição adicional destinado à cobertura do 
déficit previdenciário do RPPS do Município.
  § 3º A alíquota de contribuição dos entes municipais empregadores incidirá sobre a somatória das bases 
de contribuição dos seus respectivos funcionários em atividade, inclusive daqueles que estiverem em gozo de 
auxílio-doença ou de salário-maternidade.
  § 4º As alíquotas de contribuição a que se refere este artigo poderão ser revistas sempre que o cálculo 
atuarial indicar a necessidade dessa revisão.
 Art. 8º O Município é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas atuarial-
mente pelo seu RPPS, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, na forma da 
Lei Orçamentária Anual.
 Art. 9º O aporte adicional previsto atuarialmente, assim como as transferências referentes à amortização de 
eventuais déficits verificados no RPPS  do Município, não serão computados para efeito da limitação de que 
trata o caput do artigo 7º desta Lei .
Parágrafo único. Os déficits previdenciários não poderão ser cobertos com contribuições dos funcionários.
 Art. 10. A contribuição dos órgãos empregadores do Município para o RPPS será constituída de recursos do 
orçamento fiscal, fixada obrigatoriamente na lei orçamentária anual.

SEÇÃO V - DO CONTRIBUINTE FACULTATIVO
 Art. 11.  O funcionário que se afastar do exercício de seu cargo, com prejuízo de vencimentos, sem dele se 
desligar, ou entrar em licença não remunerada, poderá optar pelo pagamento de suas contribuições previden-
ciárias e da contribuição patronal, na qualidade de contribuinte facultativo, durante o período do afastamento, 
da licença, ou da prisão sem condenação, para efeitos de contagem do tempo de contribuição para fins de 
aposentadoria.
  § 1º A contribuição efetuada durante o afastamento do funcionário não será computada para cumprimento 
dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo na 
concessão da aposentadoria.
  § 2º As alíquotas da contribuição facultativa serão calculadas sobre a última base de contribuição do fun-
cionário, reajustadas sempre que houver reclassificação do padrão de seu cargo ou majoração de vencimentos, 
na mesma proporção.
  § 3º A contribuição patronal a cargo do contribuinte facultativo não incluirá a cobertura do déficit atuarial.
  § 4º O segurado poderá, a qualquer tempo, retratar-se da opção. 
  § 5º O segurado poderá optar pelo pagamento da contribuição previdenciária a qualquer tempo, recolhen-

do as contribuições com efeito retroativo desde a data de seu afastamento ou licença, acrescidas de correção 
monetária correspondente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculados pelo IBGE – Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.
  § 6º Nas hipóteses de doença ou acidente que incapacite o funcionário para o trabalho, de sua prisão, ou 
de seu falecimento, quando o funcionário estiver afastado ou em licença sem remuneração, e sem ter optado 
pelo pagamento da contribuição facultativa, ou sem estar pagando regularmente essa contribuição, a concessão 
de qualquer benefício previdenciário dependerá do recolhimento das contribuições do funcionário e da contri-
buição patronal, desde a data do afastamento ou da licença até a data do evento, com os acréscimos da correção 
monetária e dos juros previstos neste artigo.
  § 7º As contribuições a que se refere o § 6º deste artigo poderão ser recolhidas parceladamente, mediante 
prévia autorização para o seu desconto mensal do benefício a ser concedido, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do seu valor bruto, com os mesmos acréscimos.

SEÇÃO VI – DA CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO
 Art. 12. Na cessão de funcionários para outro ente federativo, em que o pagamento da remuneração seja 
ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de sua responsabilidade: 
 I - O desconto da contribuição devida pelo funcionário; e
 II - A contribuição devida pelo ente de origem.
  § 1º Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições ao SEPREM.
  § 2º Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições ao RPPS do Município no prazo legal, 
caberá ao ente do Município cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário.
  § 3º O termo ou ato de cessão do funcionário com ônus para o cessionário, deverá prever a responsabili-
dade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias à Autarquia Previdenciária, 
conforme valores informados mensalmente pelo ente do Município cedente.
 Art. 13. Na cessão de funcionários para outro ente federativo, sem ônus para o cessionário, e sem prejuízo 
dos vencimentos dos funcionários cedidos, continuará sob a responsabilidade do ente do Município cedente o 
desconto e o repasse das contribuições ao Serviço de Previdência.
 Art. 14. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento do funcionário, o cálculo da contribuição 
será feito de acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o funcionário é titular.
  Parágrafo único. Não incidirão contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social do ente ceden-
te ou do ente cessionário, nem para o Regime Geral de Previdência Social, sobre as parcelas remuneratórias 
complementares, não componentes da remuneração do cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao funcioná-
rio cedido.
 Art. 15. As disposições desta seção se aplicam aos afastamentos dos funcionários para o exercício de man-
dato eletivo em outro ente federativo.

SEÇÃO VII - DE OUTRAS FONTES DE CUSTEIO
 Art. 16.  Integrarão também o plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do muni-
cípio os seguintes recursos:
  I - Os recursos que venham a ser pagos pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, a título de 
compensação financeira prevista na Lei Federal nº 9.796, de 05 de maio de 1999, ou por qualquer outro órgão 
previdenciário, sob esse mesmo título, em favor do SEPREM;
  II - As dotações orçamentárias consignadas no orçamento anual do Município;
  III - As amortizações de déficits previdenciários pelo Município;
  IV - Os créditos adicionais que lhe sejam destinados;
  V - As rendas provenientes da aplicação dos recursos da Autarquia, inclusive juros e correção monetária;
  VI - As doações, auxílios e subvenções de entidades públicas e privadas;
  VII - As rendas provenientes de locação de imóveis que adquirir ou lhe forem destinados ou doados;
  VIII - As rendas provenientes de títulos públicos federais e outros bens ou direitos que adquirir ou lhe 
forem destinados ou doados;
  IX -  As tarifas instituídas para uso de bens ou serviços; 
  X -  O produto da alienação de seus bens ou direitos;
  XI -  Os valores correspondentes a multas aplicadas. 
  § 1º Os recursos da compensação financeira de que trata a Lei Federal 9.796/1999, oriundos do INSS ou 
de qualquer outro órgão previdenciário serão destinados exclusivamente ao SEPREM.
  § 2º O plano de custeio do RPPS de Itapetininga será revisto anualmente, observadas as normas gerais de 
atuária, objetivando manter o equilíbrio financeiro e atuarial do Serviço de Previdência do Município.
  § 3º O Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA deverá ser encaminhado ao Ministério 
da Previdência Social - MPS dentro do prazo por este estabelecido.

SEÇÃO VIII - DA ARRECADAÇÃO E DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
 Art. 17. A arrecadação e o recolhimento mensal das contribuições ou de outras importâncias devidas ao 
Regime de Previdência do Município deverão ser efetuados no prazo de quinze dias úteis, contados da data 
em que forem creditadas as remunerações em favor dos funcionários municipais, e efetuados os descontos das 
respectivas contribuições.
 Art. 18. Os órgãos de pessoal dos entes municipais empregadores se obrigam a providenciar o desconto, em 
folha de pagamento, das contribuições dos segurados devidas ao RPPS do Município.
 Art. 19. As contribuições pagas em atraso ficam sujeitas à atualização pelo Índice do INPC – Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor – do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro que venha 
a substituí-lo, além da cobrança de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso ou fração 
e multa de 1% (um por cento), todos de caráter irrelevável, sem prejuízo da responsabilização e das demais 
penalidades previstas nesta Lei e legislação aplicável.
 Art. 20. A falta de repasse ou do pagamento das contribuições previdenciárias nas épocas próprias, por mais 
de dois meses, obriga os dirigentes da Autarquia a:
  I - Comunicar o fato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
  II - Comunicar ao Ministério da Previdência Social a infração à Lei Federal 9.717/98 para os fins do 
disposto no artigo 7º dessa mesma lei federal; e
  III - Inscrever o crédito previdenciário em Dívida Ativa e promover a cobrança judicial.
 Art. 21. Compete aos órgãos de Pessoal da Prefeitura, de suas autarquias, fundações e da Câmara do Mu-
nicípio efetuar os cálculos e o desconto das contribuições previdenciárias de todos os segurados, informando 
seus valores à Autarquia gestora do RPPS do Município e ao órgão financeiro da entidade estatal. 
 Art. 22. As folhas de pagamento dos segurados ativos, segurados inativos e pensionistas vinculados ao 
RPPS do Município, elaboradas mensalmente, deverão ser:
  I - Distintas das folhas dos funcionários enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS; 
  II - Agrupadas por segurados ativos, inativos e pensionistas;
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  III - Discriminados por nome dos segurados, matrícula, cargo ou função;
  IV - Identificadas com os seguintes valores:
   a) Da remuneração bruta;
   b) Das parcelas integrantes da base de cálculo;
   c) Das parcelas que tenham sido incorporadas ao patrimônio jurídico do funcionário por força de 
legislação do Município;
   d) Da contribuição descontada da base de contribuição dos funcionários ativos e dos benefícios, inclu-
sive dos benefícios de responsabilidade do RPPS pagos pelo ente.
  § 1º Deverá ser elaborado resumo consolidado contendo os somatórios dos valores relacionados no inciso 
IV, acrescido da informação do valor da contribuição do ente do Município e do número de segurados.
  § 2º Os resumos das folhas de pagamento elaboradas pelo ente empregador deverão ser disponibilizadas 
à Autarquia Previdenciária para controle e acompanhamento das contribuições devidas ao RPPS.
 Art. 23. O repasse das contribuições devidas ao RPPS do Município deverá ser feito por documento próprio, 
contendo as seguintes informações:
  I - Identificação do responsável pelo recolhimento, competência a que se refere, base de cálculo da 
contribuição recolhida, contribuição dos segurados, contribuição da entidade, deduções de benefícios pagos 
diretamente e, se repassadas em atraso, os acréscimos; e
  II - Comprovação da autenticação bancária, recibo de depósito ou recibo do SEPREM.
  § 1º Em caso de parcelamento deverá ser utilizado documento distinto para o recolhimento, identificando 
o termo de acordo, o número da parcela e a data de vencimento.
  § 2º Outros repasses efetuados ao SEPREM, inclusive eventuais aportes ou contribuições complementa-
res para cobertura de insuficiência financeira, também deverão ser efetuados em documentos distintos.

SEÇÃO IX - DO PARCELAMENTO DE DEBITOS
 Art. 24. A regularização de dívidas previdenciárias poderá ser feita mediante parcelamento, observadas as 
seguintes regras:
  I - Pagamento das parcelas com os mesmos acréscimos previstos no artigo 19 desta Lei;
  II - Nos débitos, oriundos das contribuições patronais devidas pelo município, poderão ser parceladas em 
até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais; 
  III - Nos débitos, oriundos das contribuições descontadas dos beneficiários e não repassadas ao RPPS, 
poderão ser parceladas em até 60 (sessenta) prestações mensais;
  IV - Os débitos do ente do Município com o RPPS, não decorrente de contribuições previdenciárias, 
poderão ser parceladas mediante termo de acordo específico em até 60 (sessenta) prestações mensais.   
  V - Acordo do parcelamento acompanhado de demonstrativos que discriminem, por competência, os 
valores originários, as atualizações, os juros e o valor total consolidado;
  VI - Aplicação sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, do índice de atualiza-
ção e dos juros previstos no artigo 19;
  VII - Previsão, no acordo, das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou 
descumprimento das demais regras do parcelamento, inclusive a incidência de juros de mora sobre as presta-
ções vencidas e não pagas; e
  VIII - Vencimento da primeira parcela até o último dia útil ao mês subseqüente da publicação do instru-
mento de acordo ou confissão de dívida e parcelamento.
  § 1º Os valores necessários ao equacionamento do passivo atuarial, se incluídos no mesmo acordo de 
parcelamento, deverão ser discriminados em separado.
  § 2º É vedada a quitação de dívida previdenciária dos entes municipais mediante dação em pagamento 
de bens móveis ou imóveis, de qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos ou direitos, excetuada a 
amortização do déficit atuarial do RPPS do Município.

SEÇÃO X - DO USO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
 Art. 25. Os recursos previdenciários só poderão ser utilizados para o pagamento de benefícios previdenciá-
rios, com exceção:
 I -  Das despesas administrativas, respeitados os limites previstos nesta Lei;
 II -  Das despesas de manutenção e conservação dos bens imóveis que integram o patrimônio previdenciá-
rio; 
 III -  Dos pagamentos relativos à compensação previdenciária entre regimes, de que trata a Lei Federal 
9.796/1999.

CAPÍTULO III - DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
SEÇÃO I – DOS SEGURADOS
 Art. 26. São segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de 
Itapetininga:
  I - Os funcionários municipais em atividade, titulares de cargos efetivos no Município, aprovados em 
concurso público, nomeados no regime do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itapetininga ou 
transferidos para esse regime por força da Lei Municipal nº 3.258, de 06.04.1992, retroativa a 01.01.1992, 
por suas autarquias, fundações e pela Câmara do Município, inclusive os funcionários efetivos que estejam 
exercendo temporariamente cargos de provimento em comissão; 
  II -  Os funcionários municipais inativos, pela Prefeitura do Município, por suas autarquias e fundações, 
pela Câmara do Município, ou pelo SEPREM; e
  III -  Os pensionistas.
  Parágrafo único. Na hipótese de acumulação remunerada, prevista no inciso XVI do artigo 37 da Cons-
tituição Federal, o funcionário mencionado neste artigo será segurado obrigatório em relação a cada um dos 
cargos ocupados.
 Art. 27. Não integram o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de que trata esta seção, ficando 
sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS:
  I - Os funcionários municipais ocupantes, exclusivamente, de cargos de provimento em comissão;
  II - Os funcionários municipais, autárquicos, fundacionais e da Câmara do Município, contratados no 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
  III - O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e os ocupantes de cargos a estes equivalentes; 
  IV - O Presidente da Câmara do Município e os Vereadores.
 Art. 28. Permanece filiado ao RPPS de Itapetininga, na qualidade de segurado, o funcionário ativo, titular 
de cargo efetivo, que estiver:
  I - Cedido, com ou sem ônus para o cessionário, para outro órgão ou entidade da Administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
  II - Afastado ou licenciado temporariamente do cargo, sem recebimento de subsídio, vencimento ou 

remuneração do Município; ou
  III - Afastado para cumprimento de mandato eletivo.
  Parágrafo único. A contagem do tempo de afastamento ou licença, sem remuneração, para fins de aposen-
tadoria, será feita se houver contribuição facultativa do segurado, na forma prevista nesta Lei.

SEÇÃO II - DOS DEPENDENTES
 Art. 29. São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de dependentes do segu-
rado:
  I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e os filhos menores de vinte e um anos ou inválidos;
  II - Os pais; ou
  III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido.
  § 1º Os dependentes indicados em um mesmo inciso deste artigo concorrem em igualdade de condições.
  § 2º A existência de dependente indicado em qualquer um dos incisos deste artigo exclui do direito às 
prestações os indicados nos incisos subseqüentes.
  § 3º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado, com-
provada a dependência econômica na forma a ser estabelecida em regulamento, o enteado e o menor que esteja 
sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
  § 4º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de 
termo de tutela.
  § 5º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha união estável com o segurado ou 
a segurada.
  § 6º Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher, como entidade familiar 
e com vida sob o mesmo teto, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou 
tenham prole em comum, enquanto não se separarem.
  § 7º A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a das demais deve ser 
comprovada com documentos, na forma a ser prevista em regulamento.
  § 8º A invalidez dos dependentes é verificada mediante exame médico a cargo do RPPS do Município.
  § 9º A inscrição dos segurados é automática, a partir do exercício do cargo efetivo pelo funcionário, e a 
dos seus dependentes será feita pelo segurado, a qualquer tempo, observadas as formalidades e documentos a 
serem previstos em regulamento.
  § 10. Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito a inscrição dos dependentes, a estes será 
lícito promovê-la.
  § 11. O vínculo existente entre o segurado e sua companheira e entre a segurada e seu companheiro de-
verá ser comprovado com documentos na forma a ser prevista em regulamento, não se admitindo documentos 
produzidos na época em que se pretende inscrever o dependente.
  § 12. O segurado casado não poderá realizar a inscrição de companheira na qualidade de dependente.
  § 13. O segurado que viva em união estável com mulher casada não poderá realizar a inscrição desta 
última na qualidade de dependente.
  § 14. A inscrição dos dependentes  a que se referem os incisos II e III deste artigo só poderá ser feita se 
não houver dependentes preferenciais inscritos.
  § 15. Dependentes preferenciais, para efeitos do parágrafo anterior, são aqueles a que se refere o inciso I 
deste artigo.
  § 16. O dependente inválido pensionista está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-
-se a exame médico bienalmente, a cargo do SEPREM, exame esse que será realizado na residência do benefi-
ciário quando o mesmo não puder se locomover.
  § 17. A inscrição de dependentes no RPPS, para efeito de percepção dos benefícios previdenciários pre-
vistos nesta Lei, deverá ser objeto de regulamento.

SEÇÃO III – DA PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
 Art. 30. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. 
 Art. 31. Perderá a qualidade de segurado, para todos os efeitos, o funcionário cujo vínculo jurídico de traba-
lho subordinado ao Município, às suas autarquias, fundações, ou à Câmara do Município, for extinto, o que se 
dará na ocorrência das seguintes hipóteses:
  I - Falecimento;
  II - Exoneração;
  III - Demissão; ou
  IV - Cassação da aposentadoria, quando esta acarretar a demissão do funcionário. 
  Parágrafo único. Não perde a qualidade de segurado o funcionário que se afastar do exercício de seu 
cargo, com prejuízo de vencimentos, sem dele se desligar, e não optar pelo pagamento de contribuições previ-
denciárias na qualidade de contribuinte facultativo. 
 Art. 32. A perda da condição de segurado prevista nos incisos II, III e IV do artigo anterior implica o auto-
mático cancelamento da inscrição de seus dependentes.
 Art. 33. A perda da qualidade de segurado não ensejará a devolução das contribuições recolhidas ao SE-
PREM, assegurada a contagem de tempo de contribuição.

SEÇÃO IV – DA PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE
 Art. 34. A perda da qualidade de dependente ocorre:
  I - Para o cônjuge:
   a) Pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos;
   b) Pela anulação judicial do casamento;
   c) Pelo óbito; ou
   d) Por sentença transitada em julgado;  
  II - Para a companheira ou companheiro, quando revogada a sua inscrição pelo segurado, ou pela cessa-
ção da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos; 
  III - Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se 
inválido, ao se casar,  e pela emancipação, ainda que inválido;
  IV - Para os dependentes em geral:
   a) Pela cessação da invalidez; 
   b) Pelo falecimento; 
   c)  Pela cessação da tutela;
   d) Pela cessação da dependência econômica e financeira; ou
   e) Pela perda da qualidade de segurado por aquele de quem depende.

CAPÍTULO IV - DO PLANO DE BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN-
CIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
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SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 Art. 35. O Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapetininga compreende a concessão dos 
seguintes benefícios:
  I - Ao segurado:
   a) Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade;
   b) Aposentadoria voluntária por idade
   c) Aposentadoria por invalidez permanente;
   d) Aposentadoria compulsória;
   e) Auxílio-doença;
   f) Salário-maternidade; e
   g) Abono anual.
  II - Ao dependente:
   a) Pensão por morte;
   b) Auxílio-reclusão; e
   c) Abono anual.
  § 1º Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidas nesta Lei, observadas, no que cou-
ber, as normas previstas na Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais números 41 e 47, e legislação 
infraconstitucional em vigor.
  § 2º O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará a devolução do 
valor total auferido, com juros legais e correção monetária, sem prejuízo da ação penal cabível.

SEÇÃO II - DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE
 Art. 36. A aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade será concedida ao segurado, com pro-
ventos calculados na forma do artigo 87 e seus parágrafos, respeitados os valores mínimos e máximos previstos 
nos artigos 93, 94 e 95, desde que o funcionário cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
  I - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; 
  II - 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) de contribuição, se mulher;
  III - Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;
  IV - Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de exercício do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
  §1º O segurado de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntá-
ria e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
  §2º O abono de permanência será pago pelo ente de direito público interno do Município ao qual o segu-
rado estiver vinculado, observadas as regras estabelecidas pelo artigo 188.  
 Art. 37.  Os requisitos de idade e de tempo de contribuição previstos no artigo anterior serão reduzidos em 
05 (cinco) anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

SEÇÃO III - DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
 Art. 38. A aposentadoria voluntária por idade será concedida ao segurado, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, calculados na forma do artigo 87 e seus parágrafos, respeitados os valores mínimos e 
máximos previstos nos artigos 93, 94 e 95, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
  I - Tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;
  II - Tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentado-
ria;
  III - 65 (sessenta e cinco anos) de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher.

SEÇÃO IV - DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE
 Art. 39. A aposentadoria por invalidez permanente será concedida ao segurado que, em exame médico-
-pericial, for considerado definitiva e totalmente incapaz para o exercício das funções de seu cargo e para o 
serviço público em geral, não sendo possível a sua readaptação em outras funções, ou a sua reabilitação para 
voltar a exercê-las, em decorrência de doença comum, acidente em serviço, moléstia profissional, doença 
grave, contagiosa ou incurável.
 Art. 40.  Os proventos da aposentadoria serão pagos ao segurado enquanto o mesmo permanecer incapaci-
tado para o trabalho, em decorrência das situações a que se refere o artigo anterior.
 Art. 41.   A aposentadoria por invalidez permanente será concedida de ofício ou a requerimento do funcio-
nário.
 Art. 42.  Quando o segurado estiver em licença para tratamento de saúde ou em gozo de auxílio-doença, a 
aposentadoria por invalidez só poderá ser concedida se a perícia médica do RPPS, a cargo de junta médica de 
3 (três) profissionais, concluir, com segurança, que há incapacidade total e permanente do funcionário para 
retornar ao serviço ativo e que é  impossível a sua readaptação, reabilitação ou recuperação.
  § 1° O funcionário que não estiver em condições de reassumir plenamente todas as atribuições de seu 
cargo, mas não estiver incapacitado definitivamente para o serviço público, poderá retornar ao exercício de seu 
cargo com restrições ou ser readaptado para exercer funções compatíveis com a sua capacidade física e mental.
  § 2° O lapso compreendido entre a data de término da licença ou do auxílio-doença e a data de publica-
ção do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença para tratamento de saúde ou do 
auxílio-doença.
 Art. 43.  A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Próprio de Previdência 
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por mo-
tivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
 Art. 44. O aposentado por invalidez, enquanto não completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, 
ou 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a 
exame médico bienalmente, a cargo do RPPS de Itapetininga, exame esse que será realizado na residência do 
beneficiário quando ele não puder se locomover.
 Art. 45. Os proventos da aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contri-
buição, exceto quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou 
incurável.
  § 1º São consideradas doenças graves, contagiosas ou incuráveis, para os efeitos do disposto neste artigo, 
as seguintes moléstias:
   I - Tuberculose ativa;
   II - Alienação mental;
   III - Esclerose múltipla;
   IV - Neoplasia maligna;
   V - Cegueira;
   VI - Hanseníase;

   VII - Cardiopatia grave;
   VIII - Doença de Parkinson;
   IX - Paralisia irreversível e incapacitante;
   X - Espondiloartrose anquilosante;
   XI - Nefropatia grave;
   XII - Estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante);
   XIII - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS.
   XIV - Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e 
   XV - Hepatopatia grave.
  § 2º Os proventos serão calculados na forma do artigo 87 e seus parágrafos, respeitados os valores míni-
mos e máximos previstos nos artigos 93, 94 e 95.
 Art. 46. O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente 
será feito ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.
 Art. 47. A aposentadoria por invalidez será cancelada quando se comprovar que o aposentado voltou a tra-
balhar, exercendo atividade remunerada ou não, hipótese em que este será obrigado a restituir as importâncias 
indevidamente recebidas a título de aposentadoria, a partir da data em que voltou ao trabalho.
 Art. 48. Em caso de recuperação do aposentado por invalidez, o benefício será revogado se a recuperação 
tiver ocorrido antes de o funcionário ter completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 
(sessenta) anos de idade, se mulher.
  § 1º Se houver a recuperação total do aposentado, a entidade estatal à qual ele estava vinculado se obriga 
a revertê-lo ao serviço ativo na mesma data da revogação do benefício.
  § 2º Se houver a recuperação parcial do aposentado e for possível o seu retorno ao trabalho para desem-
penhar as atribuições de seu cargo com restrições ou para exercer outras atribuições no serviço público do 
Município, mais compatíveis com a sua capacidade laboral, a critério da perícia médica, mediante processo de 
readaptação, a entidade estatal se obriga a revertê-lo ao serviço ativo e promover a sua readaptação.
 Art. 49. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo que se relacione, direta ou indireta-
mente, com suas atribuições provocando lesão corporal e/ou mental que cause a perda ou a redução, perma-
nente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
  § 1º Equipara-se a aci¬dente em serviço:
   I - O acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente 
para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a 
sua recuperação;
   II - O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de:  
    a) Ato de agressão por companheiro de serviço ou terceiro, não provocado pelo segurado, no exer-
cício do cargo;
    b) Ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço;
    c) Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço;
    d) Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço;
    e) Ato de pessoa privada do uso da razão; e
    f) Desabamento, inundação, incêndio e/ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
   III - Doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; e
   IV - O sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
    a) Na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
    b) Na prestação espontânea de qualquer serviço ao Município para lhe evitar prejuízo ou proporcio-
nar proveito;
    c) Em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo Município dentro de seus 
planos para melhor capacitação de seus funcionários, independentemente do meio de locomoção utilizado, 
inclusive veículo de propriedade do segurado; e
    d) No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio 
de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
  § 2º Nos períodos destinados à refeição ou descanso o funcionário é considerado no exercício do cargo.

SEÇÃO V - DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
 Art. 50.  A aposentadoria compulsória será concedida de ofício ao segurado que atingir a idade de 70 (se-
tenta) anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma do artigo 87 e seus 
parágrafos, respeitados os valores mínimos previstos e nos artigos 93, 94 e 95.
 Art. 51.  A aposentadoria compulsória terá início no dia seguinte àquele em que o segurado atingir a idade 
limite de permanência no serviço público do Município.

SEÇÃO VI – DO AUXÍLIO-DOENÇA
 Art. 52. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por 
mais de trinta dias consecutivos. 
  § 1º Não será devido auxílio-doença ao segurado que se inscrever como tal no regime próprio de previ-
dência social já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, salvo quando 
a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
  § 2º Será devido auxílio-doença ao segurado facultativo quando ele sofrer acidente de qualquer natureza, 
desde que esteja recolhendo regularmente suas contribuições.
  § 3º A concessão do auxílio-doença dependerá de prévia submissão do Segurado à perícia médica do 
SEPREM.
  § 4º Quando o afastamento do funcionário do serviço do Município for decorrente de acidente de serviço, 
o encaminhamento do segurado à perícia médica do SEPREM pelo ente de direito público ao qual o segurado 
estiver vinculado deverá vir acompanhado do documento comprobatório dessa situação, e o ato de concessão 
do auxílio-doença deverá consignar expressamente que o benefício é decorrente de acidente de serviço.
 Art. 53. O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) sobre a totali-
dade da última base de contribuição a que se refere o § 3º do artigo 5º desta Lei.
  § 1º Sempre que houver alteração dos níveis de vencimentos dos funcionários ou concessão de qualquer 
vantagem permanente em caráter geral, o benefício estender-se-á ao funcionário em gozo de auxílio-doença.
  § 2º O ente de direito público ao qual o segurado estiver vinculado fica obrigado a fornecer ao SEPREM, 
em tempo hábil, a documentação que comprove a última base de contribuição do funcionário.
  § 3º O valor do benefício do primeiro e do último pagamento, após a alta médica, será calculado de forma 
a corresponder a 1/30 (um trinta avos) do valor da base de contribuição, por dia de afastamento.
 Art. 54. Durante os primeiros trinta dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, 
incumbe ao Município, às suas autarquias, fundações, e à Câmara do Município, pagar ao funcionário os seus 
vencimentos.
  § 1º Quando a incapacidade ultrapassar trinta dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia 
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médica do SEPREM.
  § 2º Se o segurado afastar-se do serviço durante trinta dias por motivo de doença, retornando à atividade 
no trigésimo primeiro dia e se dela voltar a se afastar pela mesma doença, dentro de trinta dias desse retorno, 
fará jus ao auxílio-doença a partir do novo afastamento.
  § 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes de trinta dias do afasta-
mento, o segurado fará jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte ao que completar aquele período.
  § 4º Os afastamentos que não se enquadrarem na hipótese prevista no parágrafo anterior serão custeados 
pela entidade a que esteja vinculado o segurado.
 Art. 55. O SEPREM deverá processar de ofício o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segura-
do, ainda que este não tenha requerido auxílio-doença.
 Art. 56. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade, e sob pena 
de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do SEPREM.
 Art. 57. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela transformação em 
aposentadoria por invalidez permanente.
 Art. 58.  Ressalvada a recomendação da perícia médica, o funcionário em gozo de benefício de auxílio-
-doença deverá ser submetido à junta médica para fins de aposentadoria por invalidez total e permanente, alta, 
readaptação ou prorrogação do auxílio-doença, até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
 Art. 59. Se houver a recuperação parcial do segurado em gozo de auxílio-doença e for possível o seu retor-
no ao trabalho para desempenhar as atribuições de seu cargo com restrições ou exercer outras atribuições no 
serviço público do Município, mais compatíveis com a sua capacidade laboral, a critério da perícia médica, 
mediante processo de readaptação, a entidade estatal se obriga a revertê-lo ao serviço ativo e promover a sua 
readaptação.
 Art. 60. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, 
deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, a cargo da entidade estatal, para exercício mitigado 
das funções de seu cargo ou de outras funções no serviço público, não cessando o benefício até que seja dado 
como habilitado para o desempenho desta nova atividade mitigada.
  Parágrafo único. Quando o segurado não puder ser readaptado, reabilitado ou recuperado no serviço 
público do Município, será aposentado por invalidez total e permanente.
 Art. 61. O benefício do auxílio-doença será suspenso quando o segurado for encontrado exercendo qualquer 
atividade incompatível com o tratamento de sua doença, ou tiver procedimento que demonstre estar capacitado 
para trabalhar no serviço público do Município, assegurada a defesa do funcionário.
  Parágrafo único. Na hipótese deste artigo e sempre que o benefício do auxílio-doença for obtido mediante 
fraude, devidamente comprovada, o funcionário ficará sujeito à aplicação de multa de valor correspondente 
a uma base de contribuição do segurado, que lhe será cobrada mediante desconto em folha de pagamento, 
parceladamente, até o limite de 20% (vinte por cento) de sua remuneração bruta, que lhe será imposta pelo 
SEPREM, assegurada a defesa do segurado.
 Art. 62. A concessão do auxílio-doença será regulamentada por Resolução do Conselho de Administração.

SEÇÃO VII – DO SALÁRIO-MATERNIDADE
 Art. 63. O salário-maternidade, que será pago diretamente pelo SEPREM, é devido à segurada durante cento 
e vinte dias, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 1º deste 
artigo.
  § 1º Em casos excepcionais os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados 
de mais duas semanas, mediante atestado médico específico fornecido pelo serviço médico do SEPREM ou por 
profissional por ele credenciado. 
  § 2º Em caso de parto antecipado ou de nascimento sem vida a segurada tem direito aos cento e vinte dias 
de licença.
  § 3º A segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas em caso de aborto não 
criminoso.
  § 4º Será devido, juntamente com a última parcela, em cada exercício, o abono anual correspondente ao 
salário-maternidade, proporcional ao período de duração do benefício.
  § 5º O benefício será concedido mediante apresentação de atestado médico que comprove que a funcio-
nária é gestante, ou mediante apresentação de certidão de nascimento recente de filho da funcionária.
  § 6º Aplica-se ao benefício de que trata este artigo o disposto no § 1º do artigo 53.
 Art. 64. O salário-maternidade é devido à segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção 
de criança com idade:
   I - Até um ano completo, por cento e vinte dias;
   II - A partir de um ano até quatro anos completos, por sessenta dias; ou
   III - A partir de quatro anos até completar oito anos, por trinta dias.
  § 1º O salário-maternidade é devido à segurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o 
mesmo benefício quando do nascimento da criança.
  § 2º O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é 
para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro.
  § 3º Para a concessão do salário-maternidade é indispensável que conste da nova certidão de nascimento 
da criança, ou do termo de guarda, o nome da segurada adotante ou guardiã, bem como, deste último, tratar-se 
de guarda para fins de adoção.
  § 4º Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, é devido um único 
salário-maternidade relativo à criança de menor idade.
 Art. 65. O salário-maternidade consistirá em renda mensal correspondente à totalidade da última base de 
contribuição a que se refere o § 3º do artigo 5º desta Lei.
  Parágrafo único. O ente de direito público ao qual a segurada estiver vinculada fica obrigado a fornecer 
ao SEPREM, em tempo hábil, a documentação que comprove a última base de contribuição da funcionária.
 Art. 66. No caso de acumulação permitida de cargos públicos, a participante fará jus ao salário-maternidade 
relativo a cada cargo, se ambos forem remunerados.
 Art. 67. Nos meses de início e término da licença-maternidade da segurada, o salário-maternidade será 
proporcional aos dias de afastamento do serviço.
 Art. 68. O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade.
  Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do sa-
lário-maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o 
referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 
cento e vinte dias.

SEÇÃO VIII - DO ABONO ANUAL
 Art. 69.  O abono anual é devido ao segurado aposentado e ao pensionista que, durante o ano, tenha recebido 
aposentadoria ou pensão por morte.

 Art. 70.  O abono anual corresponderá ao valor do benefício mensal a que faz jus o segurado ou o pensio-
nista.
  § 1º O abono anual será concedido até o dia 20 de dezembro de cada ano.
  § 2º O pagamento da metade do abono anual poderá ser antecipado para o mês de aniversário do segurado 
ou a partir do mês de julho, conforme dispuser o regulamento.

SEÇÃO IX - DA PENSÃO POR MORTE
 Art. 71. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes enumerados no artigo 29 e seus 
parágrafos, do segurado que falecer, aposentado ou em atividade, comprovada a permanente dependência 
econômica ou o vínculo, quando exigidos.
  Parágrafo único. A pensão por morte não será devida:
   I - Quando a relação de dependência for obtida fraudulentamente, com o único objetivo de lesar o 
RPPS do Município; e
   II - Quando o dependente for condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte 
do segurado.
 Art. 72. A concessão do benefício de pensão por morte em favor dos dependentes do segurado será equiva-
lente:
  I - Ao valor da totalidade dos proventos do funcionário falecido, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido 
de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
  II - Ao valor da totalidade da remuneração do funcionário no cargo efetivo em que se deu o falecimento, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% 
(setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
 Art. 73. O benefício da pensão por morte será devido a contar da data: 
  I - Do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;
  II - Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 
  III - Da decisão judicial, no caso de morte presumida.
 Art. 74. O direito à pensão por morte cessa pela perda da qualidade de dependente ou pela morte do pensio-
nista.
 Art. 75.  Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos, em partes iguais.
  § 1º Observado o disposto no caput deste artigo, a quota daquele cujo direito à pensão cessar, nas condi-
ções previstas no artigo 34 e seus incisos, reverterá proporcionalmente em favor dos demais.
  § 2º Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada.
 Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível 
dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente 
só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.
 Art. 77. A pensão por morte será devida ao dependente inválido se for comprovada, pela perícia médica, a 
existência de invalidez na data do óbito do segurado.
 Art. 78. O pensionista inválido está obrigado, até a idade de 65 anos, se homem, e de 60 anos, se mulher, sob 
pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico bienalmente a cargo do RPPS do Município, a 
processo de reabilitação profissional por ele prescrito e custeado e a tratamento dispensado gratuitamente.
 Art. 79. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova 
de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou companheiro.
 Art. 80. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão alimentícia, rece-
berá a pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso I do artigo 29.
  Parágrafo único. O novo casamento do cônjuge divorciado, com direito a pensão alimentícia, não extin-
gue a pensão por morte que lhe tenha sido concedida.
 Art. 81. A pensão poderá ser concedida, em caráter provisório, por morte presumida:
  I - Mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua 
emissão; ou
  II -  Em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar 
da data da ocorrência, mediante prova hábil; ou 
  III -  A partir do 6º mês da declaração da morte presumida pela autoridade judicial competente.
  Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, 
ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
 Art. 82. O dependente menor de idade que se invalidar antes de completar 21 (vinte e um) anos deverá ser 
submetido a exame médico-pericial, não se extinguindo a respectiva cota se confirmada a invalidez.

SEÇÃO X - DO AUXÍLIO-RECLUSÃO
 Art. 83. O auxílio-reclusão será devido ao conjunto de dependentes, enumerados no artigo 29, do segurado 
recolhido à prisão que não receber remuneração ou subsídio, nem estiver em gozo de auxílio-doença, licença 
remunerada ou aposentadoria, desde que a sua última remuneração tenha sido inferior ou igual às mesmas 
bases estabelecidas para a concessão desse benefício no Regime Geral de Previdência Social.
  § 1º O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo recolhimento do segurado à 
prisão, firmada pela autoridade competente.
  § 2º Aplica-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de 
inscrição de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a preexistência da dependência econômica 
e financeira.
  § 3º A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se 
requerido até trinta dias da reclusão, ou na data do requerimento, se posterior.
 Art. 84. O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso, exceto nas 
hipóteses de trânsito em julgado de condenação que acarrete a perda do cargo público e a conseqüente perda 
da qualidade de segurado.
  § 1º O beneficiário deverá apresentar, trimestralmente, atestado firmado pela autoridade competente de 
que o segurado continua detido ou recluso.
  § 2º No caso de fuga do segurado o benefício será suspenso enquanto perdurar a situação, sendo restabe-
lecido a partir da data em que ocorrer a recaptura, desde que a qualidade de segurado ainda esteja mantida.
  § 3º Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, tal circunstancia será considerada para 
a verificação da perda ou não da qualidade de segurado.
 Art. 85. Falecendo o segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automatica-
mente convertido em pensão por morte.
 Art. 86. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AO PLANO DE BENEFÍ-
CIOS
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SEÇÃO I - DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS
 Art. 87. Para o cálculo dos proventos da aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as contribuições do segurado ao RPPS do Município, a que se refere 
o § 3º do artigo 5º, para outros regimes próprios de previdência social e para o Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, apurando-se a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a oitenta 
por cento, de todo o período contributivo, desde a competência de julho de 1994, ou desde o início das contri-
buições se posterior àquela competência.
  § 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atua-
lizados, mês a mês, de acordo com a variação do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição 
considerados no cálculo dos benefícios do RGPS.
  § 2º Na hipótese da não instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no 
caput, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do funcionário no cargo efetivo no 
mesmo período.
  § 3º As remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovadas mediante 
documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o funcionário 
esteve vinculado.
  § 4º Para os fins do disposto neste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não 
poderão ser:
   I - Inferiores ao valor do salário mínimo nacional;
   II - Superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do respectivo ente; 
ou
   III - Superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição referentes aos meses em que o funcioná-
rio esteve vinculado ao RGPS.
  § 5º A remuneração do funcionário, para os efeitos desta Lei, especialmente para a concessão de bene-
fícios, corresponde ao valor da base de contribuição do funcionário definida no § 3º do artigo 5º, excluída 
qualquer vantagem de caráter transitório, ressalvado o disposto nos §§ 7º, 8º e 9º deste artigo.
  § 6º Fica vedado incluir nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, qualquer uma das par-
celas remuneratórias elencadas nos incisos do § 3º do artigo 5º, ressalvado o disposto nos §§ 7º, 8º e 9º deste 
artigo.
  § 7º Fica vedado incluir nos benefícios, para efeito de cálculo e percepção destes, as parcelas remunera-
tórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto:
   I - Quando tais parcelas estiverem incorporadas definitivamente na remuneração do funcionário, por 
força de lei do Município, e tenham integrado a sua base de contribuição, respeitado, em qualquer hipótese, o 
limite previsto no § 5º deste artigo; e
   II - Quando tais parcelas integrarem a base de contribuição do funcionário, desde que ele se aposente 
com fundamento nos artigos 36, 37, 38, 39 ou 50 desta Lei, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto 
no § 5º deste artigo.
  § 8º Quando a base de contribuição do funcionário abranger vantagens decorrentes do local de trabalho, 
de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, de execução de atividade insalubre e perigosa, de 
execução de serviço noturno, ou de execução eventual e esporádica de serviço extraordinário ou de prestação 
contínua de horas extras variáveis mês a mês, será apurada a média das vantagens percebidas nos últimos 12 
(doze) meses, para efeito de cálculo e concessão dos benefícios de auxílio-doença, do salário-maternidade ou 
do auxílio-reclusão. 
  § 9º Para efeito de concessão do benefício da aposentadoria com fundamento nos artigos 183 e 185, e de 
observância do disposto no § 5º deste artigo, considera-se remuneração do funcionário a sua última base de 
contribuição, incluída a média das vantagens a que se refere o § 8º deste artigo, sobre as quais tenha incidido 
contribuição previdenciária, que tenham sido percebidas nos últimos 120 (cento e vinte) meses, ou a partir de 
seu ingresso, caso este tenha ocorrido há menos de 10 (dez) anos, observadas as médias a que se referem o 
artigo 186 e seus incisos e os limites a que se referem os artigos 94 e 95.
  § 10. O tempo de contribuição será calculado em dias. 
  § 11. A proporcionalidade dos proventos em razão do tempo de contribuição será calculada pela divisão 
do tempo de contribuição do segurado, apurado em dias, por 12.775 (doze mil, setecentos e setenta e cinco), se 
homem, e por 10.950 (dez mil, novecentos e cinqüenta), se mulher.
  § 12. Não serão levados em conta, na fixação da base de contribuição do funcionário, para fins de cálculo 
dos benefícios previdenciários, os descontos relativos às faltas não abonadas, às penalidades disciplinares de 
suspensão aplicadas ao funcionário e às suas licenças e afastamentos não remunerados.

SEÇÃO II – DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
 Art. 88. Qualquer benefício previdenciário será concedido mediante processo administrativo regular, com 
parecer jurídico obrigatório.
  § 1º A tramitação e os procedimentos nos processos administrativos de concessão de benefícios previden-
ciários serão objeto de regulamento.
  § 2º A concessão de benefício previdenciário será objeto de despacho no respectivo processo e de Portaria 
do Presidente do Serviço de Previdência do Município de Itapetininga - SEPREM, nos casos de aposentadoria 
ou pensão por morte.
  § 3º O benefício da aposentadoria tem início na data em que a respectiva portaria de concessão entrar em 
vigor, com exceção da aposentadoria compulsória. 
 Art. 89. A concessão da aposentadoria ao funcionário segurado acarreta o seu desligamento automático do 
cargo que ocupa na entidade estatal, cessando-se o pagamento de vencimentos. 
  Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo a Autarquia deverá fornecer ao órgão de pessoal 
dos entes municipais, no prazo de quarenta e oito horas, cópia do ato de aposentadoria.
 Art. 90. Ao receber cópia do ato de aposentadoria competirá ao ente do Município expedir ato declaratório 
de vacância do cargo ocupado pelo aposentado.
 Art. 91. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Fede-
ral, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do RPPS do Município.
 Art. 92. O Regime Próprio de Previdência Social observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados 
para o Regime Geral de Previdência Social.

SEÇÃO III – DO PISO E DO TETO DOS BENEFÍCIOS
 Art. 93. Nenhum benefício previdenciário será inferior ao salário mínimo Nacional.
 Art. 94. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder, a 
qualquer título, o valor da última remuneração do funcionário no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão, observado o disposto no § 5º do artigo 87.
 Art. 95. Os proventos e pensões concedidos pelo RPPS do Município, cumulativamente ou não com a remu-
neração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de quaisquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo, e dos demais agentes 
políticos, incluídas todas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, terão como limite máximo o subsídio 
mensal recebido, em espécie, pelo Prefeito do Município de Itapetininga, ressalvadas as exceções previstas na 
Constituição Federal ou na legislação federal.

SEÇÃO IV – DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÕES
 Art. 96. Os proventos de aposentadoria e as pensões por morte, além dos descontos relativos à contribuição 
previdenciária destinada ao RPPS de Itapetininga, estarão sujeitos aos seguintes descontos:
  I - Restituição de benefícios recebidos a maior, indevidamente, por eventual erro de cálculo do SEPREM, 
de forma parcelada e corrigida, devendo cada parcela corresponder a, no máximo, 20% do valor do benefício 
em manutenção;
  II - Imposto de renda na fonte;
  III - Mensalidades de associações ou sindicatos, desde que estes sejam legalmente reconhecidos e aquelas 
autorizadas expressamente pelo titular do benefício previdenciário; 
  IV - A pensão de alimentos prevista em decisão judicial;
  V - Empréstimos consignados; e
  VI - Outros casos previstos em lei.
  § 1º A soma das consignações voluntárias representativas, por prazo determinado e indeterminado, não 
poderão onerar mais de 40%(quarenta por cento) do benefício previdenciário.
   § 2º O funcionário poderá autorizar a reserva de 30%(trinta por cento) da margem consignável de que 
trata o § 1º deste artigo para empréstimos junto às Instituições Financeiras (bancos), e 10%(dez por cento) de 
reserva para os demais descontos.
  § 3º O funcionário poderá autorizar a reserva de 15%(quinze por cento) da margem consignável de que 
trata o § 1º deste artigo para cartões e demais descontos contratados junto às entidades representativas, desde 
que não ultrapasse o limite de 40% (quarenta por cento) do benefício previdenciário. 
  § 4º Os descontos em favor das Instituições Financeiras só poderão ser efetuados se houver expressa 
autorização do aposentado ou pensionista e a celebração de convênio entre o SEPREM e o respectivo estabe-
lecimento de crédito.
  § 5º A restituição de importância recebida indevidamente por segurado do RPPS de Itapetininga, por 
seus dependentes ou procuradores, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser feita de uma 
só vez, devidamente corrigida, acrescida dos juros legais, independentemente da aplicação de qualquer outra 
penalidade prevista em lei.
 Art. 97. O funcionário do SEPREM que tiver contribuído para o pagamento indevido de benefícios respon-
derá solidariamente pelo ressarcimento dos prejuízos provocados à Autarquia, se provada a má fé ou dolo.
 Art. 98. Os benefícios previdenciários não pagos nas épocas próprias, ou pagos a menor, que forem com-
provados em processo de revisão de benefícios, serão pagos com atualização monetária correspondente aos 
índices do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 Art. 99. Do demonstrativo de pagamento de benefício deverá constar, um por um, todos os descontos.

SEÇÃO V – DO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS
 Art. 100. Os benefícios serão pagos mediante depósito em conta corrente do beneficiário.
  § 1º Nos casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, o benefício poderá ser 
pago a procurador, mediante cheque nominal, desde que o beneficiário firme procuração perante o represen-
tante do SEPREM, com validade de 06 (seis) meses.
  § 2º O procurador deverá renovar o mandato recebido a cada período de 6 (seis) meses,  sem prejuízo da 
exigência de prova irrefutável de vida do beneficiário. 
  § 3º O procurador deverá assinar termo de responsabilidade perante o SEPREM, mediante o qual se 
comprometa a comunicar à Autarquia qualquer evento que possa anular a procuração, especialmente o óbito 
do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis.
  § 4º O órgão competente somente poderá recusar-se a aceitar procuração quando não estiver caracte-
rizada uma das hipóteses previstas no caput e quando houver indício de inidoneidade de documentos ou do 
mandatário.
  § 5º Somente admitir-se-á um mandatário para vários mandantes quando estes estiverem internados e no 
caso de parentes de primeiro grau. 
  § 6º Não poderão ser procuradores os funcionários públicos municipais e os civilmente incapazes.
 Art. 101. Na constituição de procuradores observar-se-á o disposto no Código Civil Brasileiro. 
 Art. 102. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago, na ausência de deter-
minação judicial específica, ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, conforme o caso, admitindo-se, na sua falta 
e por período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso 
firmado no ato do recebimento.
 Art. 103. A impressão digital do segurado ou do dependente incapaz de assinar aposta na presença de fun-
cionário do SEPREM, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício.
 Art. 104. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados 
à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, mediante exibição de alvará judicial específico que 
autorize o recebimento do benefício.
 Art. 105. O benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua 
venda, cessão ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou 
em causa própria para o seu recebimento.
 Art. 106. Sem prejuízo do direito aos benefícios, prescreve em 05 (cinco) anos o direito às prestações não 
recebidas e nem reclamadas na época própria, ressalvados os direitos dos incapazes ou dos ausentes na forma 
da lei civil.

SEÇÃO VI - DO RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
 Art. 107. Os segurados inativos e os pensionistas serão submetidos a recadastramento periódico, para a 
comprovação de vida, de vínculo ou dependência econômico-financeira, conforme o caso.
  § 1º Os inativos e pensionistas serão recadastrados, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, de preferência no 
mês do aniversário de cada um.
  § 2º A documentação necessária para a promoção do recadastramento será estabelecida em Resolução do 
Conselho Administrativo.
  § 3º Quando o beneficiário estiver impossibilitado de se locomover, o recadastramento será realizado na 
sua residência.
  § 4º Quando o beneficiário não se recadastrar espontaneamente e nem for encontrado no seu endereço 
residencial, o benefício será suspenso até que o recadastramento seja feito.
  § 5º O segurado aposentado por invalidez permanente e o dependente inválido pensionista estão obriga-
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dos ao recadastramento, sem prejuízo dos exames periódicos a que se referem o § 16 do artigo 29 e o artigo 44.

SEÇÃO VII – DA CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
 Art. 108. É vedada a aplicação do fator de conversão de tempo de serviço de magistério ou de tempo de ser-
viço exercido em condições especiais, em qualquer época, em tempo de serviço comum, e vice-versa, enquanto 
a aposentadoria especial não for regulamentada por lei complementar federal.
 Art. 109. Competirá exclusivamente ao órgão de pessoal do ente de direito público do Município ao qual o 
funcionário estiver vinculado, com base nos assentamentos existentes a partir do ato de sua nomeação, expedir 
as correspondentes Certidões de Tempo de Contribuição (CTC) de cada funcionário, para fins de aposentado-
ria.
  Parágrafo único. As certidões deverão indicar o tempo de contribuição em dias e em anos, meses e dias, 
com dedução das faltas não abonadas, dos dias em que o funcionário ficou suspenso do serviço, e das licenças 
não remuneradas. 
 Art. 110. Para efeito de concessão de aposentadoria serão computados:
  I - Os períodos de gozo de férias;
  II - Os afastamentos remunerados em virtude de:
   a) Casamento;
   b) Luto;
   c) Exercício de outro cargo público do Município;
   d) Convocação para o serviço militar;
   e) Júri e outros serviços obrigatórios por lei;
   f) Doação voluntária de sangue;
   g) Exercício de função ou cargo por designação do Prefeito;
   h) Licença-prêmio; 
   i) Missão de estudo no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Prefeito;
   j) Pela participação em delegações esportivas ou culturais; e
   k) Provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior;
  III - Os períodos de gozo de qualquer tipo de licença remunerada;
  IV - Os períodos de gozo de auxílio-doença e de salário-maternidade;
  V - Os períodos de faltas ao serviço por motivo de doença, desde que sejam remuneradas, ou por qualquer 
outro motivo, desde que sejam abonadas;
  VI - Os períodos de licença ou de afastamento não remunerado do serviço público do Município, desde 
que o segurado tenha recolhido regularmente a correspondente contribuição previdenciária facultativa;
  VII - O tempo de serviço prestado na iniciativa privada, sem contribuição previdenciária, até 15 de 
dezembro de 1998, comprovado mediante ação declaratória e certidão do INSS, nos termos dos artigos 116 e 
seguintes;
  VIII - O tempo de contribuição ao Regime Geral da Previdência Social, não concomitante com o tempo 
de serviço público do Município, nos termos do artigo 120;
  IX - O exercício de cargo ou função pública remunerada, neste ou em outro municí¬pio, no Estado ou na 
União, suas autarquias ou fundações, com ou sem contribuição previdenciária, até 15 de dezembro de 1.998, 
comprovado mediante certidão do órgão público competente; e
  X - O exercício de cargo público em outro municí¬pio, no Estado ou na União, suas autarquias ou funda-
ções, com contribuição previdenciária, a partir de 16 de dezembro de 1998, comprovado mediante certidão do 
órgão público competente.
  Parágrafo único. Serão deduzidos do tempo de serviço ou de contribuição:
   I - Os dias correspondentes às faltas não abonadas;
   II - Os dias correspondentes à pena de suspensão, aplicadas por agente do serviço público;
   III - Os períodos de afastamento sem remuneração e sem recolhimento da contribuição previdenciária 
facultativa; e
   IV - Os períodos correspondentes a licenças sem remuneração, concedidas na forma prevista na legis-
lação, e sem recolhimento da contribuição previdenciária facultativa.
 Art. 111. Para efeito de concessão de aposentadoria admitir-se-á exclusivamente o tempo de contribuição 
previdenciária, não se admitindo a contagem de tempo de serviço sem contribuição prestado depois de 15 de 
dezembro de 1998.
 Art. 112.  É vedada a acumulação do tempo de serviço prestado concomitantemente em 2 (dois) ou mais 
cargos ou funções públicas municipais.
 Art. 113. É vedada a acumulação de tempo de contribuição no serviço público concomitantemente com 
tempo de contribuição na iniciativa privada.
 Art. 114.  Não será computado para nenhum efeito, o tempo de serviço gratuito, fictício, ou o tempo de 
contribuição fictício, nem se admitirá a contagem de tempo em dobro, exceto quando se referirem a período 
anterior a 15 de dezembro de 1998, com homologação anterior a essa data.
 Art. 115. A apuração do tempo de serviço para fins de aposentadoria será feita em dias, considerando-se o 
ano de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e o mês de 30 (trinta) dias. 

SEÇÃO VIII - DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
 Art. 116.  Para efeito de concessão dos benefícios previstos nas seções anteriores é assegurada a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diferentes sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, na forma da lei federal.
  § 1º A compensação financeira será feita junto ao regime ao qual o funcionário público esteve vinculado 
sem que dela receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus dependentes, conforme dispuser a lei. 
  § 2º O tempo de contribuição previsto neste artigo é considerado para efeito de aposentadoria, desde que 
não concomitante com o tempo de serviço público computado para o mesmo fim.
  § 3º As aposentadorias concedidas com base na contagem de tempo de contribuição prevista neste artigo 
deverão evidenciar o tempo apropriado de contribuição na atividade privada ou o de contribuição na condição 
de funcionário público titular de cargo efetivo, conforme o caso, para fins de compensação financeira.
  § 4º Para fins de contagem recíproca e obtenção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social 
- RGPS e para efeito de emissão de certidão de tempo de contribuição ao RPPS do Município, para utilização 
pelo RGPS, é assegurado o cômputo do tempo de contribuição ao RPPS.
  § 5º A Certidão de Tempo de Contribuição do RPPS, para fins de obtenção de benefício no RGPS, só 
poderá ser homologada pelo SEPREM em favor de ex-segurado do RPPS do Município.
 Art. 117. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Seção será concedido e 
pago pelo regime previdenciário responsável pela concessão e pagamento de benefício de aposentadoria ou 
pensão, ao funcionário público ou a seus dependentes, observada a respectiva legislação.
 Art. 118. Na hipótese de acúmulo legal de cargos, o tempo de contribuição referente a cada cargo será com-
putado isoladamente, não sendo permitida a contagem do tempo anterior ao exercício desses cargos para mais 

de um benefício.
 Art. 119. O tempo de contribuição de que trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente 
e com o disposto no artigo 110 e seu parágrafo único, observadas as seguintes normas:
  I -  É vedada a acumulação de tempo de contribuição no serviço público com o de contribuição na 
atividade privada, quando concomitantes;
  II -  Não será contado por um regime o tempo de contribuição utilizado para concessão de aposentadoria 
por outro regime ou por outro órgão pre¬videnciário;
  III -  Não é admitida a contagem de tempo  em  dobro ou em outras condições especiais não previstas 
nesta Lei;
  IV -  O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à previdência social, relativa 
a atividade urbana ou rural, com ou sem contribuição social, somente será contado através de certidão expedida 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e
  V -  O excesso de tempo de serviço decorrente da soma não será considerado para qualquer efeito.
 Art. 120. O tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social somente poderá ser compro-
vado mediante certidão do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.
  § 1º Qualquer tipo de prova de tempo de serviço ou de contribuição na iniciativa privada, apresentada 
pelo segurado, só terá validade mediante sua confirmação pela competente certidão de tempo de contribuição 
do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.
  § 2º  Quando a certidão de tempo de contribuição tiver sido expedida pelo INSS há mais de 12 (doze) 
meses, o SEPREM se obriga a obter a sua confirmação, via internet, antes da concessão da aposentadoria.
 Art. 121. O tempo de contribuição para outros órgãos previdenciários somente poderá ser comprovado 
mediante certidão do respectivo órgão previdenciário ou de pessoal das Administrações Públicas Municipais, 
Estaduais ou da União, suas autarquias e fundações.

SEÇÃO IX – DO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE
 Art. 122.  O Município deverá promover o recadastramento de seus segurados ativos do SEPREM, mediante 
orientação dessa Autarquia, para a comprovação do tempo de contribuição e/ou tempo de serviço público ou 
privado prestado antes do ingresso no serviço público do Município, para a atualização de seus dados cadas-
trais, com o objetivo de realizar os seus estudos técnicos atuariais de forma mais precisa.
  § 1º A comprovação de tempo de serviço prestado na atividade privada, com ou sem contribuição ao 
INSS, poderá ser feita mediante exibição de cópia de contratos de trabalho anotados na Carteira Profissional, 
recolhimentos de contribuição ao INSS na qualidade de profissional autônomo, ou mediante decisão judicial, 
exclusivamente para fins de atualização de informações necessárias à realização de estudo técnico atuarial.
  § 2º A comprovação do tempo de contribuição anterior ao ingresso no serviço público do Município 
deverá ser feita na data da nomeação do funcionário.
  § 3º Os segurados ativos serão convocados pelo ente do Município ao qual estiverem vinculados para 
comprovar o tempo de contribuição anterior ao ingresso no serviço publico do Município de Itapetininga.
  § 4º O recadastramento a que se refere este artigo será feito, de preferência, no mês de aniversário do 
segurado.
  § 5º Quando o funcionário não possuir nenhum período de tempo de serviço ou de contribuição a ser 
comprovado, anterior ao ingresso no serviço público do Município, deverá assinar declaração nesse sentido.
 Art. 123. Não será admitida nem averbada a comprovação de tempo de serviço público ou privado que tenha 
sido prestado, a partir de 16 de dezembro de 1998, sem a correspondente contribuição previdenciária ao órgão 
competente.
 Art. 124. Sempre que o funcionário for nomeado para o exercício de cargo efetivo, a partir do início da 
vigência desta Lei, o órgão de pessoal do ente do Município que o nomeou deverá encaminhar ao SEPREM 
cópia do ato de nomeação e os dados pessoais do funcionário, a fim de que ele seja convocado para a compro-
vação do tempo de contribuição e/ou de serviço público ou privado, anterior ao ingresso no serviço público do 
Município, autárquico ou fundacional.

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 125. Constatado, a qualquer tempo, que o funcionário do Município usou de meios fraudulentos para 
obter os benefícios da presente Lei, ser-lhe-á aplicada a pena de cassação do benefício previdenciário, se já 
concedido, sem prejuízo de outras sanções que forem aplicáveis à espécie. 
 Art. 126. A data do início da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, por idade e por 
invalidez, tem início na data em que a portaria de aposentadoria entra em vigor.
 Art. 127. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, res-
salvados, nos temos definidos em lei complementar federal, os casos de funcionários:
  I - Portadores de deficiência;
  II - Que exerçam atividades de risco; ou
  III - Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física.
 Art. 128. Não é permitido o recebimento conjunto perante o RPPS do Município:
  I - De aposentadoria com auxílio-doença;
  II - De aposentadoria com abono de permanência em serviço;
  III - De salário-maternidade com auxílio-doença;
  IV - De mais de uma pensão, ressalvado o direito de opção por uma delas;
  V - De mais de uma aposentadoria, ressalvados os casos de cargos acumuláveis previstos na Constituição 
Federal.
 Art. 129. Não é permitida a percepção simultânea de provento de aposentadoria decorrente desta Lei, com 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constitui-
ção Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

TÍTULO II - DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE ITAPETININGA – SEPREM

CAPÍTULO I - DA AUTARQUIA MUNICIPAL
 Art. 130. O Serviço de Previdência do Município de Itapetininga - SEPREM, criado pela Lei 4.297 de 28 de 
Julho de 1999, como entidade autárquica do Município, com personalidade jurídica de direito público interno, 
sede e foro no Município de Itapetininga, goza de autonomia econômica, administrativa e financeira.

CAPÍTULO II - DO OBJETIVO
 Art. 131. O SEPREM tem por finalidade administrar o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do 
Município de Itapetininga, com base nas normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial, gerindo os seus recursos financeiros e dando cobertura aos riscos decorrentes 
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da incapacidade, da idade avançada, da doença e da maternidade, para os funcionários efetivos, da morte e da 
reclusão, para os dependentes destes últimos, mediante plano de custeio específico.
  Parágrafo único.  Compete ao SEPREM:
   I - Arrecadar as contribuições dos funcionários municipais e dos entes patronais;
   II - Administrar os recursos que lhe forem destinados, aplicando-os obrigatoriamente em segmentos 
do mercado que assegurem rentabilidade, liquidez e baixo risco, com o objetivo de incrementar e elevar as 
reservas técnicas; e
   III - Conceder e manter os benefícios previdenciários previstos nesta Lei, em favor dos funcionários 
públicos municipais e seus dependentes, nos termos e nos limites da Constituição Federal, da legislação federal 
e desta Lei.

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 132. A administração e a fiscalização da Autarquia do Município contará com dois órgãos colegiados, 
com participação de representantes do Município e dos funcionários municipais.
 Art. 133. Compõem a estrutura administrativa do SEPREM os seguintes órgãos: 
   I - Conselho Administrativo;
   II - Conselho Fiscal; e
   III - Diretoria Executiva.
  § 1º Não poderão integrar o Conselho Administrativo, a Diretoria Executiva ou o Conselho Fiscal do 
SEPREM, ao mesmo tempo, representantes que guardem entre si, ou com os membros da Diretoria Executiva, 
relação conjugal ou de parentesco, consangüíneo ou afim, até o segundo grau.
  § 2º Os representantes do Município e dos funcionários integrantes dos Conselhos Administrativo e 
Fiscal de que trata o caput deste artigo serão escolhidos para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida a 
recondução por, no máximo, duas vezes consecutivas.
  § 3º O exercício do mandato de conselheiro não é remunerado, sendo considerado um serviço público 
relevante.

SEÇÃO II - DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
 Art. 134. O Conselho Administrativo do SEPREM, órgão soberano de deliberação coletiva, será constituído 
de 07 (sete) membros, funcionários titulares de cargos efetivos, ativos ou inativos, a saber:
   I - 01 (um) indicado pelo Prefeito;
   II - 01 (um) indicado pela Câmara do Município;
   III - 05 (cinco) eleitos pela maioria dos funcionários públicos municipais ativos, inativos, de autar-
quias, fundações e da Câmara do Município que votarem, em eleição livre e direta;
   IV - 07 (sete) suplentes, titulares de cargos efetivos, ativos ou inativos, sendo 01 (um) indicado pelo 
Prefeito, 01 (um) indicado pela Câmara do Município, e 05 (cinco) eleitos na forma do inciso III deste artigo.
  § 1º Os membros do Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, não coincidentes com o mandato do 
Prefeito do Município.
  § 2º A eleição para a escolha dos conselheiros titulares e dos suplentes será realizada a cada 04 (quatro) 
anos, no período de seis meses que antecede o término dos mandatos dos Conselheiros.
  § 3º A eleição a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser realizada no ano em que se encerra o 
mandato do Prefeito do Município.
  § 4º Resolução do Presidente do SEPREM regulamentará a realização das eleições diretas para a escolha 
dos representantes dos funcionários municipais para os Conselhos Administrativo e Fiscal.
  § 5º Os Conselheiros eleitos e indicados serão nomeados por decreto do Prefeito do Município e por ele 
empossados.
  § 6º No caso de o Prefeito não nomear ou não empossar os Conselheiros, poderão eles ser nomeados e/
ou empossados pelo Presidente da Autarquia. 
  § 7º Os membros do Conselho elegerão, entre si, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, 
para mandato de 04 (quatro) anos.
  § 8º O Vice-Presidente substituirá o Presidente interinamente nas suas ausências, faltas ou impedimentos 
temporários e definitivamente quando o cargo se vagar.
 Art. 135.  O Conselho reunir-se-á uma vez por mês ordinariamente, e extraordi¬nariamente sempre que se 
fizer necessário. 
   § 1º O funcionamento e a atuação do Conselho será objeto de Regimento Interno, aprovado por Resolu-
ção do próprio Conselho, respeitadas as regras mínimas estabelecidas nesta Lei.
  § 2º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-Presidente na ausên-
cia ou impedimento do Presidente, por um terço dos membros do Conselho ou pelo Presidente do Conselho 
Fiscal.
  § 3º O quorum mínimo para a instalação do Conselho e para as deliberações será de 4 (quatro) membros.
  § 4º As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria simples, exceto as deliberações relativas ao au-
mento de contribuição dos funcionários e à homologação da aplicação de recursos financeiros, que dependerão 
do voto da maioria absoluta dos Conselheiros. 
  § 5º As deliberações que importem na alienação de bens imóveis dependerão do voto favorável de dois 
terços dos Conselheiros. 
  § 6º É obrigatório o registro em ata de todas as deliberações tomadas, e dos votos de cada um dos Conse-
lheiros.
  § 7º A convocação de reunião extraordinária por um terço dos membros do Conselho ou pelo Presidente 
do Conselho Fiscal deverá ser feita por escrito, acompanhada da pauta de assuntos a serem discutidos e vota-
dos.
  § 8º As reuniões serão realizadas na sede do SEPREM ou em outro local quando for impossível realizá-la 
na Autarquia.
 Art. 136. A eleição direta dos Conselheiros será feita mediante votação secreta e facultativa.
  § 1º Poderão votar todos os funcionários titulares de cargos efetivos, ativos e inativos. 
  § 2º Poderão se candidatar os funcionários que preencham as seguintes condições: 
   I - Tenham capacidade civil para a prática de todos os atos da vida civil;
   II - Sejam funcionários titulares de cargos efetivos, ativos ou inativos; 
   III - Contem com, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público; 
   IV - Não desempenhem cargo eletivo remunerado;
   V - Não sejam candidatos a cargo eletivo remunerado;
   VI - Não desempenhem cargo de Secretário do Município, de direção de fundação ou de autarquia do 
Município; e
   VII - Não sejam ocupantes, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão.
  § 3º A candidatura é individual.

  § 4º Serão considerados eleitos os 5 (cinco) funcionários mais votados, sendo o sexto, o sétimo, o oitavo, 
o nono e o décimo mais votados, automaticamente, considerados suplentes. 
  § 5º Somente poderá ser empossado aquele que, depois de eleito:
   I - Não ocupar cargo público eletivo, não exercer cargo de direção em partido político, não ser membro 
de comissão executiva ou delegado de partido político; e
   II - Não ocupar cargo de Secretário do Município.
  § 6º O calendário eleitoral será fixado em Resolução do Presidente e as eleições serão realizadas por uma 
Comissão Eleitoral, composta de funcionários municipais nomeados pelo Presidente da Autarquia, observan-
do-se as seguintes regras mínimas: 
   I - As inscrições individuais dos candidatos serão abertas mediante edital publicado no órgão oficial de 
imprensa e com uma antecedência adequada em relação ao término do mandato, a ser prevista em Regulamen-
to;
   II - As inscrições que não atenderem as exigências do § 2º deste artigo serão recusadas pela Comissão 
Eleitoral, cabendo recurso à própria Comissão das decisões que homologarem ou recusarem as inscrições;
   III - A divulgação dos candidatos será feita pela Comissão Eleitoral e pelo próprio candidato;
   IV - A divulgação dos candidatos pela Comissão Eleitoral poderá ser feita mediante:
    a) Impressão e distribuição a todos os funcionários do currículo e do plano de trabalho elaborado 
pela Comissão Eleitoral, a partir de elementos fornecidos pelos candidatos;
    b) Debates públicos com os candidatos, em assembléia do funcionalismo, para propiciar maior 
conhecimento das idéias, dos planos e propósitos dos candidatos;
    c) Outros meios previstos no Regulamento;
   V - A divulgação das candidaturas pelos próprios candidatos só poderá ser feita pelos meios previstos 
em Regulamento, com o objetivo de assegurar a competição igualitária dos candidatos;
   VI - Os candidatos poderão afastar-se do exercício de seu cargo, durante os três últimos dias úteis que 
antecedem a realização do pleito, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, para os contatos pessoais com o 
funcionalismo e divulgação de sua candidatura;
   VII - A divulgação das candidaturas deverá ser feita individualmente não se admitindo a propaganda, 
por qualquer meio, de grupos ou chapas de candidatos;
   VIII - O voto é livre, podendo o funcionário:
    a) votar em qualquer um dos candidatos inscritos para concorrer na eleição;
    b) votar em quantos candidatos desejar, até o limite de 05 (cinco);
   IX - O Regulamento das eleições deverá prever as penalidades para os candidatos que infringirem as 
normas eleitorais, que poderão consistir, conforme o tipo de infração e de acordo com a sua gravidade, em 
advertência, apreensão do material de divulgação, invalidação dos votos de uma ou mais urnas, invalidação 
dos votos do candidato de uma ou mais urnas, cassação da candidatura, anulação da eleição;
   X - A coleta de votos será feita na sede do SEPREM;
   XI - Os funcionários poderão ausentar-se de suas repartições, pelo tempo que for necessário, quando 
tiverem que se locomover  a fim de exercer o direito de votar;
   XII - De qualquer ato da Comissão Eleitoral caberá impugnação por parte de qualquer candidato e 
recurso ao Presidente do SEPREM; e
   XIII - Em caso de empate na votação, o desempate será decidido, pela ordem, em favor do funcionário 
que contar:
    a) Com maior escolaridade;
    b) Com maior tempo de serviço público do Município; e
    c) Com maior idade.
  § 7º Os membros indicados pelo Prefeito do Município e pela Câmara do Município para compor o Con-
selho Administrativo deverão preencher as condições previstas nos parágrafos 2º e 5º deste artigo. 
 Art. 137. As reuniões do Conselho serão realizadas dentro do horário normal de expediente das repartições 
municipais.
  § 1º O Conselheiro poderá ausentar-se de sua repartição no horário de expediente para participar de reu-
nião do colegiado, mediante comunicação ao seu superior hierárquico.
  § 2º O funcionário titular de cargo efetivo que estiver ocupando cargo de provimento em comissão ou 
percebendo qualquer vantagem concedida voluntariamente pela Administração, a partir de sua inscrição como 
candidato ao Conselho, até a data da proclamação dos resultados da eleição, e, se eleito, até o término de seu 
mandato, não perderá a diferença remuneratória decorrente do exercício de cargo em comissão nem sofrerá a 
revogação de qualquer vantagem que lhe tenha sido concedida. 
  § 3º No caso de impedimento temporário de membro titular do Conselho, desde que lhe seja concedida 
licença temporária, conforme dispuser o Regimento Interno, será ele substituído pelo primeiro suplente.
  § 4º No caso de vacância do cargo de membro titular do Conselho, o primeiro suplente assumirá o cargo 
até a conclusão do mandato.
  § 5º No caso de licença do Conselheiro ou de vacância do cargo de membro titular do Conselho, se ele 
foi eleito será substituído por suplente eleito, mas se foi indicado pelo Prefeito será substituído por suplente 
indicado pelo Prefeito.
  § 6º No caso de vacância do cargo de Conselheiro ou de licença de Conselheiro sem suplente que o 
substitua, a substituição far-se-á pelo mesmo modo indicado no artigo 135 e seus parágrafos, para o restante do 
mandato.
  § 7º O Conselheiro poderá ser licenciado por motivo de doença ou qualquer outro motivo de força maior, 
a critério dos demais membros do Conselho.
 Art. 138.   Extingue-se o mandato do Conselheiro:
   I - Por falecimento;
   II - Por condenação em decisão irrecorrível pela prática de crime contra o patrimônio ou contra a 
administração pública; 
   III - Por renúncia;
   IV - Por procedimento lesivo aos interesses do SEPREM e de seus segurados;
   V - Por desinteresse do Conselheiro, manifestado por 03 (três) faltas consecutivas ou 06 (seis) alterna-
das, às reuniões do Conselho, durante o mandato, exceto quando a falta decorrer de motivo de força maior, a 
critério do Presidente do SEPREM;
   VI - Por omissão na defesa dos interesses do SEPREM e seus segurados;
   VII - Quando incidir em qualquer um dos impedimentos previstos no artigo 136 e seus parágrafos para 
a candidatura ou para a posse; e 
   VIII - Quando for decretada a perda do mandato em Processo Sumário de Destituição previsto nesta 
Lei.
  § 1º Nos casos a que se referem os incisos I, II, III, e VII deste artigo, a extinção do mandato será declara-
da de ofício pelo Presidente do Conselho, no caso a que se refere o inciso V deste artigo, a extinção do mandato 
será declarada pelo Presidente do SEPREM, e nos demais casos, dependerá de decisão em Processo Sumário 
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de Destituição, previsto nesta Lei, no qual se assegure ampla defesa ao Conselheiro acusado. 
  § 2º Declarado extinto o mandato e vago o cargo de Conselheiro, será empossado imediatamente o res-
pectivo suplente, em caráter definitivo.
  § 3º As ausências dos Conselheiros às reuniões ordinárias ou extraordinárias do Conselho Administrativo 
por motivo de força maior deverão constar em ata.
 Art. 139.  Ao Conselho Administrativo do SEPREM compete:
   I - Eleger o seu Presidente, seu Vice-Presidente e seu Secretário, logo após a posse regular dos conse-
lheiros;
   II - Aprovar a regulamentação das concessões dos benefícios previdenciários previstos nesta Lei;
   III - Homologar a concessão de aposentadorias e pensões;
   IV - Autorizar previamente a alienação ou aquisição de bens, exceto os de consumo;
   V - Elaborar e aprovar o Regimento Interno do Conselho  Administrativo;
   VI - Aprovar a política de investimentos e as normas para a aplicação de recursos previdenciários e 
assistenciais do SEPREM; 
   VII - Homologar as aplicações dos recursos previdenciários feitas pelo Presidente do SEPREM;
   VIII - Acompanhar as atividades da Diretoria Executiva do SEPREM, podendo, para tanto, solicitar 
informações e documentos que entender necessários;
   IX - Tomar conhecimento dos balancetes mensais e do balanço anual da autarquia;
   X - Autorizar o recebimento de doações com encargos;
   XI - Tomar conhecimento das reavaliações atuariais e as auditorias contábeis da Autarquia;
   XII - Funcionar como órgão de aconselhamento da Diretoria Executiva do SEPREM nas questões por 
ela suscitadas;
   XIII - Aprovar previamente o plano de cargos e respectivos vencimentos do pessoal da autarquia;
   XIV - Tomar conhecimento da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, anualmente;
   XV - Propor providências sobre relatórios e decisões do Tribunal de Contas do Estado relativos à 
administração previdenciária;
   XVI - Propor providências sobre relatórios do Ministério da Previdência Social, em caso de fiscaliza-
ção local da administração previdenciária;
   XVII - Julgar recursos interpostos contra atos de qualquer membro da Diretoria Executiva ou de qual-
quer funcionário da autarquia;
   XVIII - Decidir sobre o parcelamento de débitos previdenciários do Município com o SEPREM;
   XIX - Solicitar providências e tarefas à Diretoria Executiva, inclusive a elaboração de estudos e pare-
ceres técnicos;
   XX - Escolher os nomes de profissionais de nível superior para compor a lista quíntupla de candidatos 
ao cargo de Presidente do SEPREM, com mandato de 04 (quatro) anos, no bimestre que antecede o vencimento 
do mandato do ocupante desse cargo, encaminhando essa lista quíntupla, nesse mesmo prazo, ao Prefeito do 
Município; 
   XXI - Homologar previamente a escolha feita pelo Presidente do SEPREM de nomes de pessoas para 
ocupar os demais cargos da Diretoria Executiva do Instituto;
   XXII - Aprovar, pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, voto de desconfiança contra 
o Diretor Administrativo e Financeiro ou contra o Diretor de Benefícios, para o fim de serem exonerados pelo 
Presidente do SEPREM, quando entender que o desempenho deles não está atendendo as expectativas ou está 
contrariando os interesses do RPPS do Município;
   XXIII - Tomar conhecimento da proposta de diretrizes orçamentárias e de orçamento da autarquia, 
elaborada pela Diretoria Executiva;
   XXIV - Autorizar a participação de Conselheiros em palestras, cursos, congressos, simpósios, e outros 
eventos assemelhados, às custas do SEPREM, mediante apresentação de relatórios pelos participantes;
   XXV - Autorizar a realização de auditoria interna independente, para inspeção das contas da Autar-
quia, sempre que houver solicitação justificada do Conselho Fiscal;
   XXVI - Resolver os casos omissos ou que lhes forem encaminhados pelo Presidente do SEPREM; e
   XXVII - Delegar atribuições ao Presidente do SEPREM, nas matérias que não sejam de competência 
privativa do Conselho.
 Art. 140.  Ao Presidente do Conselho Administrativo competirá:
  I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho, com direito a voto de desempate;
  II - Organizar a pauta de discussões e votações;
  III - Encaminhar ao Presidente da Autarquia as decisões e deliberações do Conselho de Administração, 
acompanhando e exigindo a sua fiel execução;
   IV - Diligenciar junto à Diretoria Executiva para que a mesma cumpra as deliberações do Conselho 
Administrativo; e
   V - Declarar a extinção do mandato de membro do Conselho Administrativo nos casos a que se refere 
o § 1º do artigo 139 desta Lei.
  Parágrafo único. Ao Vice-Presidente competirá substituir o Presidente nos seus impedimentos e ausên-
cias.
 Art. 141. Ao Secretário do Conselho Administrativo competirá redigir as atas das reuniões e cuidar da cor-
respondência de interesse do Conselho.
 Art. 142.  O Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário e os demais membros do Conselho deverão apresen-
tar declaração de bens, nos termos da Lei Federal 8.730 de 10/11/1993:
   I - No ato de sua posse;
   II - Anualmente, mediante apresentação, ao órgão de pessoal, de cópia da declaração de renda e de 
bens, dívidas e ônus reais, com apuração da variação patrimonial ocorrida no período, que tenha sido apresen-
tada ao órgão da Receita Federal; e
   III - Por ocasião do encerramento de seu mandato.

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL
 Art. 143. O Conselho Fiscal será constituído de 5 (cinco) membros, funcionários titulares de cargos efetivos, 
ativos ou inativos, a saber:
   I - 01 (um) membro indicado pelo Prefeito;
   II - 01 (um) membro indicado pela Câmara do Município;
   III - 03 (três) membros eleitos pela maioria dos funcionários públicos municipais ativos e inativos, 
autárquicos, fundacionais e da Câmara do Município que votarem;
   IV - 05 (cinco) suplentes, sendo 01 (um) indicado pelo Prefeito, 01 (um) indicado pela Câmara do 
Município, e 03 (três) eleitos na forma do inciso III deste artigo.
  § 1º Serão considerados eleitos os 03 (três) funcionários mais votados, sendo o quarto, o quinto e o sexto 
mais votados, automaticamente, considerados suplentes. 
  § 2º A eleição para a escolha dos representantes do funcionalismo no Conselho Fiscal será realizada 

juntamente com a eleição para a escolha dos membros do Conselho Administrativo.
 Art. 144.  Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 04 (quatro) anos.
 Art. 145. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que se 
fizer necessário, na sede do SEPREM.
  § 1º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-Presidente na ausên-
cia ou impedimento do Presidente ou por um terço dos membros do Conselho.
  § 2º O quórum mínimo para a instalação do Conselho e para as deliberações será de 3 (três) membros.
  § 3º Todas as deliberações serão tomadas pelo voto da maioria simples.
  § 4º A convocação de reunião extraordinária por 1/3 (um terço) dos membros do Conselho deverá ser 
feita por escrito, acompanhada da pauta de assuntos a serem discutidos e votados.
 Art. 146.  Aplicam-se ao Conselho Fiscal, no que couber, inclusive à escolha de seus membros, os §§ 2º ao 
8º do artigo 134, os §§ 1º, 6º e 8º do artigo 135, o artigo 136 e seus §§ 1º, 2º, 3º, 5º, 6º e 7º, o artigo 137 e seus 
parágrafos e o artigo 138 e seus incisos e parágrafos, todos desta Lei.
  Parágrafo único. Quando o membro do Conselho Fiscal for nomeado e empossado para exercer qualquer 
cargo da Diretoria Executiva, o seu mandato de conselheiro ficará automaticamente extinto, competindo ao 
Presidente do Conselho Fiscal declarar a extinção do mandato e convocar o suplente para assumir a vaga.
 Art. 147.     Ao Conselho Fiscal compete:
   I - Zelar pelo fiel cumprimento das disposições legais que regem o funcionamento do SEPREM;
   II - Eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário, logo após a posse regular de novos conse-
lheiros;
   III - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
   IV - Emitir parecer sobre os balancetes mensais e o balanço anual da autarquia, aprovando ou não as 
contas anuais do SEPREM;
   V - Encaminhar ao Conselho Administrativo os balancetes mensais, emitindo parecer desfavorável, se 
for o caso, para as providências cabíveis;
   VI - Propor ao Conselho Administrativo a exoneração de membro da Diretoria Executiva sem manda-
to, justificadamente; 
   VII - Aprovar os processos licitatórios da Autarquia para a contratação de serviços de terceiros, para 
a aquisição de bens móveis ou imóveis, para locações, ou para a alienação de bens imóveis, encaminhando ao 
Conselho Administrativo aqueles que forem rejeitados, para as providências necessárias; 
   VIII - Propor ao Conselho Administrativo a realização de auditorias internas independentes para a ins-
peção nas contas e nas atividades da Diretoria Executiva, justificando a necessidade da medida a ser realizada 
às expensas do SEPREM, observada a legislação federal;
   IX - Fiscalizar a aplicação dos recursos do SEPREM e a concessão dos benefícios previdenciários, 
propondo ao Conselho Administrativo as medidas que reputar necessárias ou úteis ao aperfeiçoamento dos 
serviços ou à correção de irregularidades;
   X - Receber reclamações sobre os serviços prestados pela autarquia e, depois de emitir parecer, enca-
minhá-las ao Conselho  Administrativo para providências;
   XI - Examinar as atas de reuniões do Conselho  Administrativo; e 
   XII - Examinar as prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado.

SEÇÃO IV - DA DIRETORIA EXECUTIVA
 Art. 148. À Diretoria Executiva, órgão de administração do SEPREM, compete observar as decisões, regras 
e determinações do Conselho Administrativo, e, em função das mesmas, arrecadar as contribuições dos fun-
cionários municipais e dos entes de direito público do Município, aplicar os recursos disponíveis da Autarquia, 
conceder os benefícios previdenciários aos segurados e seus dependentes, e, especialmente:
   I - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Administrativo e a legislação previdenciária 
do Município, especialmente as deliberações relativas à gestão financeira da Autarquia e à concessão dos be-
nefícios previdenciários;
   II - Executar as atividades administrativas, financeiras e previdenciárias da Autarquia;
   III - Submeter à prévia aprovação do Conselho Administrativo:
    a) Os planos de cargos e vencimentos do pessoal da  Autarquia;
    b) Proposta de alienação de bens imóveis;
    c) Proposta de aquisição de bens móveis, exceto os de consumo;
    d) Proposta de parcelamento de dívidas de contribuições patronais;
    e) Nomes das pessoas a serem nomeadas para ocupar os cargos de Diretor Administrativo e Finan-
ceiro e de Diretor de Benefícios;
   IV - Encaminhar, mensalmente, ao Conselho Fiscal, cópia dos balancetes, e, anualmente, na época 
própria, cópia da prestação de contas e do balanço anual.
   V - Encaminhar anualmente ao Conselho Administrativo, para seu conhecimento, cópia dos seguintes 
documentos:
    a) Do balanço anual;
    b) Da reavaliação atuarial:
    c) Das diretrizes orçamentárias;  
    d) Do orçamento da Autarquia; e
    e) Do relatório das atividades desenvolvidas pela Autarquia no exercício anterior.
 Art. 149. A Diretoria Executiva fica composta dos seguintes cargos criados de provimento em comissão:
   I - 1 (um) Presidente;
   II - 1 (um) Diretor de Benefícios;
   III - 1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro.
  § 1º O cargo de Presidente é de provimento em comissão e sua remuneração é equivalente à recebida 
pelos Secretários Municipais. 
  § 2º Os cargos de Diretor de Benefícios e de Diretor Administrativo e Financeiro são cargos de provimen-
to em comissão, com padrão de vencimento correspondente à Referência V, constante da tabela de vencimento 
vigente na legislação dos cargos comissionados.
  § 3º O Presidente do SEPREM é nomeado pelo Prefeito do Município, dentre nomes constantes de uma 
lista quíntupla aprovada e encaminhada pelo Conselho de Administração, com curso de nível superior, para 
cumprir mandato de 04 (quatro) anos, permitida a recondução ao cargo.
  § 4º O Diretor de Benefícios deverá possuir curso superior e o Diretor Administrativo e Financeiro deverá 
ser inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
  § 5º Durante o exercício de seu mandato, o Presidente:
   I -  Será exonerado pelo Prefeito do Município nos casos previstos nos incisos II e III do artigo 138;
   II -  Poderá ser exonerado pelo Prefeito do Município nas hipóteses dos incisos IV e VI do artigo 138, 
mediante processo administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo ou pelo Prefeito do Município.
  § 6º Os ocupantes dos cargos de Diretor de Benefícios e de Diretor Administrativo e Financeiro serão 
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nomeados pelo Presidente do SEPREM mediante prévia homologação de seus nomes pelo Conselho Adminis-
trativo.
  § 7º Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria Executiva, o seu preenchimento será feito com 
observância das mesmas regras previstas nos §§ 3º e 6º deste artigo.
 Art. 150. Ao Presidente compete administrar os recursos do SEPREM e conceder os benefícios previdenci-
ários previstos nesta Lei, com o auxílio dos demais membros da Diretoria Executiva que lhe são subordinados, 
e, especialmente:
   I - Cumprir e fazer cumprir a legislação que compõe o regime de previdência de que trata esta Lei;
   II - Cumprir e fazer cumprir as normas e determinações do Conselho de Administração que não con-
flitem com as atribuições previstas no artigo 139, executando-as com presteza;
   III - Assinar todos os balancetes, as informações exigidas pelo Ministério da Previdência Social, os 
documentos da prestação de contas anual, o balanço anual do SEPREM e outros papéis relativos à gestão 
previdenciária;
   IV - Avaliar o desempenho do SEPREM com a adoção, se for o caso, de novas regras destinadas a 
aprimorar o desempenho e a eficácia dos serviços autárquicos;
   V - Assinar convênios, contratos, acordos, credenciamento de empresas e profissionais que se fizerem 
necessários, acompanhando a sua fiel execução;
   VI - Encaminhar aos Conselhos Fiscal e Administrativo os documentos que lhes devam ser submetidos 
regularmente e quaisquer outros que forem solicitados;
   VII - Prestar informações e esclarecimentos que lhes forem solicitados pelos membros dos Conselhos 
Fiscal e Administrativo, pelo Prefeito e pela Câmara do Município;
   VIII - Representar a Autarquia judicial e extrajudicialmente;
   IX - Convocar as reuniões da diretoria, sempre que houver necessidade, presidindo e orientando os 
respectivos trabalhos;
   X - Designar, nos casos de ausências ou impedimentos temporários do Diretor de Benefícios e do 
Diretor Administrativo e Financeiro, os funcionários que os substituirão;
   XI - Encaminhar à Prefeitura do Município, nas épocas próprias, as propostas de diretrizes orçamen-
tárias e do orçamento anual;
   XII - Submeter à apreciação, aprovação ou autorização do Conselho Administrativo, as matérias cons-
tantes do artigo 139 e seus incisos, quando for o caso, especialmente os nomes dos candidatos ao preenchimen-
to dos cargos de Diretor de Benefícios e de Diretor Administrativo e Financeiro;
   XIII - Apresentar proposta de política de investimentos ao Conselho Administrativo, submetendo-a à 
sua aprovação; 
dentro das necessidades da Autarquia, nomeando os candidatos aprovados, com observância da legislação 
vigente;
   XV - Decidir a respeito da vida funcional dos funcionários da Autarquia, podendo conceder-lhes van-
tagens pecuniárias, observado o disposto no artigo 139 e seus incisos;
   XVI - Estabelecer as atribuições dos cargos ocupados pelos funcionários da Autarquia, mediante Re-
solução;
   XVII - Prestar contas da administração da Autarquia, nas épocas próprias, efetuando a publicação e o 
encaminhamento dos documentos pertinentes ao Conselho Administrativo, ao Conselho Fiscal, ao Prefeito, à 
Câmara do Município, ao Tribunal de Contas e ao Ministério da Previdência Social - MPS;
   XVIII - Efetuar o pagamento de despesas, assinando sempre em conjunto com o Diretor Administrati-
vo e Financeiro, os cheques, ordens de pagamento, e todos os demais documentos relacionados com a abertura 
e movimentação de contas bancárias, aplicações de valores no mercado financeiro, demonstrativos e outros 
documentos financeiros;
   XIX - Regulamentar, mediante Resolução, o processo de eleição de novos Conselheiros;
   XX - Nomear a Comissão Eleitoral prevista nesta Lei, na época própria, para a realização da escolha 
de novos Conselheiros;
   XXI - Conceder os benefícios previdenciários previstos nesta Lei, sempre em conjunto com o Diretor 
de Benefícios, com prévio parecer jurídico emitido em processo administrativo regular;
   XXII - Realizar as despesas da Autarquia, com observância dos procedimentos licitatórios;
   XXIII - Autorizar a participação de funcionários da Autarquia em cursos, palestras, seminários ou 
congressos de natureza previdenciária ou de interesse para o aprimoramento dos serviços administrativos;
   XXIV - Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério da Previdência 
Social, as informações e documentos exigidos por esses órgãos públicos, nas épocas próprias;
   XXV - Tomar iniciativa para a realização de todas as tarefas administrativas necessárias para o bom 
desempenho da Autarquia e cumprimento de seus objetivos;
   XXVI - Designar funcionário da Autarquia para substituí-lo nas suas ausências ou impedimentos tem-
porários;
   XXVII - Desempenhar outras tarefas pertinentes à gestão previdenciária. 
 Art. 151.  O Presidente e os demais membros da Diretoria Executiva deverão apresentar declaração de bens, 
nos termos da Lei Federal 8.730 de 10/11/1993:
   I - No ato de sua nomeação;
   II - Anualmente, mediante apresentação, ao órgão de pessoal, de cópia da declaração de renda e de 
bens, dívidas e ônus reais, com apuração da variação patrimonial ocorrida no período que tenha sido apresen-
tada ao órgão da Receita Federal; e
   III - Por ocasião de sua exoneração.
 Art. 152.  Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:
   I - Movimentar as contas da Autarquia, juntamente com o Presidente;
   II - Receber e contabilizar todas as rendas, receitas e bens de quaisquer espécies da Autarquia;
   III - Controlar e zelar pelo patrimônio da Autarquia;
   IV - Manter atualizada a contabilidade da Autarquia em conjunto com o responsável pela mesma; 
   V - Assinar os balancetes mensais, o balanço anual e preparar a prestação de contas da Autarquia bem 
como todo e qualquer informe de caráter financeiro ou patrimonial que  lhe  for  solicitado, em conjunto com 
o Presidente do SEPREM e com o responsável pela contabilidade;
   VI - Providenciar os pagamentos sempre com a assinatura conjunta do Presidente;
   VII - Controlar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias dos segurados, pelos órgãos 
de pessoal dos entes de direito público interno do município, e o repasse à Autarquia dessas contribuições e 
daquelas devidas pela Prefeitura, suas autarquias e fundações e pela Câmara do Município;
   VIII - Elaborar as propostas de diretrizes orçamentárias e a estimativa da receita e da despesa para o 
exercício seguinte, e encaminhá-las em tempo hábil à Prefeitura do Município;
   IX - Exibir aos demais membros da Diretoria Executiva, ao Conselho Administrativo e ao Conselho 
Fiscal, todo e qualquer documento financeiro, a qualquer tempo;
   X - Colaborar com o Presidente na elaboração de relatórios das atividades da Autarquia;

   XI - Cuidar das tarefas administrativas da Autarquia, inclusive as relativas ao pessoal e à folha de 
pagamento do pessoal em atividade, dos inativos, dos pensionistas e dos benefícios de auxílio-doença, auxílio 
maternidade e auxílio-reclusão;
   XII - Preparar para o Presidente os informativos financeiros que devam ser publicados, exibidos aos 
funcionários ou encaminhados ao Ministério da Previdência Social - MPS ou a outro órgão público;
   XIII - Requerer a compensação financeira de que trata a Lei Federal 9.796 de 05/05/1999, perante o 
Ministério da Previdência Social, em colaboração com o Diretor de Benefícios; e
   XIV - Desempenhar outras tarefas correlatas.
 Art. 153. Compete ao Diretor de Benefícios:
   I - Instruir os processos de concessão de benefícios previdenciários, manifestando-se sobre o assunto;
   II - Supervisionar e gerenciar as atividades de concessão, atualização e cancelamento de benefícios 
previdenciários, cumprindo as normas regulamentares sobre o assunto, efetuando o recadastramento de benefi-
ciários, realizando diligências e tomando as providências necessárias a fim de que nenhum benefício seja pago 
indevidamente;
   III - Promover a inscrição de dependentes de funcionários efetivos para fins previdenciários, obedeci-
das as normas legais e regulamentares;
   IV - Conceder os benefícios previdenciários em conjunto com o Presidente;
   V - Entender-se com os órgãos de pessoal da  Municipalidade, de suas autarquias e fundações, e da 
Câmara do Município, adotando em colaboração com esses órgãos os mecanismos necessários para uma per-
manente troca de informações e documentos que objetivem o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias 
pelo SEPREM;
   VI - Fornecer os dados necessários às avaliações atuariais anuais, determinadas pela legislação;
   VII - Realizar o recadastramento dos segurados inativos e dos pensionistas;
   VIII - Prestar orientações ao Município para o recadastramento dos funcionários em atividade;
   IX - Prestar as informações que lhe forem solicitadas pelos demais membros da Diretoria Executiva, 
pelo Conselho Administrativo ou pelo Conselho Fiscal, a qualquer tempo, exibindo-lhes documentos relativos 
à concessão de benefícios;
   X - Colaborar com o Presidente na elaboração de relatórios das atividades da Autarquia;
   XI - Encaminhar os processos de aposentadoria e pensão ao Conselho Administrativo para homologa-
ção, e coloca-los à disposição do Tribunal de Contas do Estado para o mesmo fim;
   XII - Colaborar com o Diretor Administrativo e Financeiro na tarefa de requerer a compensação finan-
ceira junto ao Ministério da Previdência Social; e
   XIII - Desempenhar outras tarefas correlatas.

SEÇÃO V - DO PROCESSO SUMÁRIO DE DESTITUIÇÃO
 Art. 154. Qualquer agente político do Município de Itapetininga, e qualquer segurado, não impedido, poderá 
propor a instauração de processo sumário de destituição de membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, 
ou do Presidente do SEPREM.
 Art. 155. São casos de instauração de processo sumário de destituição:
   I -  Os previstos nos incisos IV e VI do art. 138;
   II -  Os previstos nos incisos II e VII do artigo 138, sempre que o Presidente do Conselho Adminis-
trativo deixar de declarar de ofício a extinção do mandato;
   III -  O previsto no parágrafo único do artigo 146, quando o Presidente do Conselho Fiscal se omitir;
   IV -  O previsto no inciso V do artigo 138, quando o Presidente do SEPREM se omitir.
  Parágrafo único. O processo de destituição sumária do Presidente do SEPREM só ocorrerá nos casos dos 
incisos IV e VI do artigo 138.
 Art. 156. A denúncia com pedido de instauração do processo sumário de destituição deverá ser apresentada 
por escrito e, sempre que possível, acompanhada dos elementos de convicção necessários ou indicação de onde 
encontrá-los.
 Art. 157. O pedido de instauração do processo sumário de destituição deverá ser apresentado ao Presidente 
do SEPREM ou ao Secretário de Administração do Município.
  § 1º A autoridade que receber o pedido a que se refere este artigo designará uma comissão processante, à 
qual competirá apurar os fatos denunciados, e decidir, depois de oferecer ampla defesa ao acusado.
  § 2º Da decisão da comissão processante caberá recurso ao Prefeito.
  § 3º O procedimento previsto nesta seção será regulamentado mediante Resolução do Presidente do 
SEPREM.
 Art. 158. A apuração dos fatos será sumária e deverá estar concluída no prazo de trinta dias, prorrogável por 
igual período, mediante justificativa do presidente da comissão processante.

SEÇÃO VI – DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
 Art. 159. O patrimônio do SEPREM é autônomo, livre e desvinculado de qualquer fundo financeiro do Mu-
nicípio, sendo constituído de bens móveis e imóveis, bens e direitos que lhe sejam adjudicados e transferidos, 
das rendas e dos recursos financeiros que lhe forem destinados.
  § 1º Constituem recursos do SEPREM e integram as suas receitas e o seu patrimônio:
   I - As contribuições previdenciárias recolhidas dos funcionários municipais, ativos e inativos, que 
deverão ser repassadas ao Instituto nas épocas previstas nesta Lei;
   II - As contribuições previdenciárias a cargo da Prefeitura do Município, suas autarquias, fundações e 
da Câmara do Município, que deverão ser recolhidas ao SEPREM, no prazo previsto nesta Lei;
   III - Os recursos e os rendimentos a que se referem os incisos do artigo 16 desta Lei.
  § 2º Os recursos a que se refere este artigo constituirão o Fundo Previdenciário do Município e seus valo-
res deverão ser utilizados exclusivamente na concessão de benefícios previdenciários, ressalvadas as despesas 
administrativas previstas nesta Lei.
  § 3º O Município poderá transferir bens imóveis para o SEPREM, destinados à amortização do déficit 
previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município.
  § 4º O depósito de valores em conta corrente sem juros e correção, destinado à cobertura das despesas 
gerais do SEPREM, deverá ser feito em estabelecimento de crédito controlado pelo Governo Estadual ou Fe-
deral.

SEÇÃO VII – DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 Art. 160. Os recursos previdenciários disponíveis que ingressarem no SEPREM devem ser aplicados ime-
diatamente no mercado financeiro, em estabelecimentos de crédito autorizados pelo Banco Central do Brasil, 
sob pena de os responsáveis por eventual omissão responderem pelas perdas da Autarquia.
  § 1º As aplicações deverão ser efetuadas em conformidade com as regras estabelecidas pelos órgãos 
federais competentes e de acordo com a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração 
do SEPREM, obedecendo à combinação das exigências de baixo risco, rentabilidade e liquidez.
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  § 2º Fica vedada a utilização de recursos disponíveis da Autarquia para aquisição de títulos da dívida 
pública dos Estados ou do Município.
  § 3º A aplicação dos recursos disponíveis da Autarquia deverá ser sempre compatível com seus futuros 
compromissos previdenciários.
  § 4º Os responsáveis pela gestão dos recursos próprios de previdência social deverão ser aprovados em 
exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mer-
cado brasileiro de capitais, dentro do prazo assinalado pelo Ministério da Previdência Social – MPS.
 Art. 161. Ao SEPREM é proibido:
   I - Utilizar bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à Prefeitura do 
Município, às entidades da administração do Município indireta, ou aos seus segurados;
   II - Atuar como instituição financeira, bem como prestar fiança, aval, ou obrigar-se por qualquer outra 
modalidade; ou
   III - Adquirir títulos públicos federais diretamente de corretoras de valores mobiliários independentes.
  Parágrafo único. Os títulos públicos federais só poderão ser adquiridos ou vendidos através de instituição 
financeira que possua a sua própria corretora de valores mobiliários.

SEÇÃO VIII - DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
 Art. 162.  O orçamento da Autarquia integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da 
unidade.
 Art. 163.  A contabilidade do SEPREM deverá manter os seus registros contábeis próprios e seu plano de 
contas, com o objetivo de evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município, evidenciando ainda as despesas e receitas previdenciárias, patrimoniais, 
financeiras e administrativas, além de sua situação ativa e passiva, observados os padrões e normas estabeleci-
dos na legislação federal pertinente.
  § 1º A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, 
concomitante e subseqüente, de informação, apropriação e apuração de custos dos serviços, e, consequente-
mente, concretização do seu objetivo, interpretação e análise dos resultados obtidos.
  § 2º A Autarquia deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a responsabili-
dade do Regime Próprio de Previdência Social do Município e que modifiquem ou possam vir a modificar seu 
patrimônio.
  § 3º A escrituração deve obedecer às normas e princípios contábeis estabelecidos pelos órgãos federais 
competentes.
  § 4º A escrituração será feita de forma autônoma em relação às contas da Prefeitura do Município.
  § 5º O exercício contábil tem a duração de um ano civil.
  § 6º A escrituração contábil deve elaborar demonstrações financeiras que expressem com clareza a situa-
ção do patrimônio do regime previdenciário e as variações ocorridas no exercício, a saber:
   I -  Balanço orçamentário;
   II -  Balanço financeiro;
   III -  Balanço patrimonial; e
   IV -  Demonstração das variações patrimoniais. 
  § 7º Para atender aos procedimentos contábeis normalmente adotados em auditoria, a Autarquia deverá 
adotar registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, de reavaliações dos investimentos e de 
evolução das reservas.
  § 8º As demonstrações financeiras devem ser complementadas por notas explicativas e outros quadros de-
monstrativos necessários ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos 
pelo Regime Próprio de Previdência Social.
  § 9º A Autarquia fica obrigada a promover, anualmente, a reavaliação atuarial, por profissional indepen-
dente, regularmente inscrito no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, com observância das normas gerais de 
atuária e dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. 
  § 10. A Prefeitura do Município, a Câmara do Município, as autarquias e fundações deverão acatar as 
orientações contidas no parecer técnico atuarial anual, tomando as medidas necessárias, em conjunto com o 
SEPREM, para a imediata implantação das recomendações dele constantes.
  § 11.  A avaliação atuarial será realizada anualmente e deverá estar concluída até a data limite para cada 
exercício fixada pelo Ministério de Previdência Social – MPS.
  § 12. O Presidente do SEPREM e o Diretor Administrativo e Financeiro definirão em Resolução as pre-
missas atuariais a serem observadas nas reavaliações atuariais.
 Art. 164. A Autarquia manterá registro individualizado dos segurados do RPPS, que conterá as seguintes 
informações: 
   I - Nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
   II - Matrícula e outros dados funcionais;
   III - Base de contribuição, mês a mês;
   IV - Valores mensais da contribuição do segurado; e
   V - Valores mensais da contribuição do ente federativo.
  § 1º Ao segurado serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado.
  § 2º Os valores constantes do registro cadastral individualizado serão consolidados para fins contábeis.
 Art. 165. O financiamento dos benefícios previdenciários abrangidos pelo SEPREM obedecerá aos seguin-
tes regimes:
   I - Regime de Capitalização para a aposentadoria especial do professor e para as aposentadorias por 
idade, por tempo de contribuição e por idade, e compulsória;
   II - Regime de Repartição de Capital de Cobertura para a aposentadoria por invalidez e para a pensão 
por morte; e
   III - Regime de Repartição Simples para o auxílio-reclusão, auxílio-doença e salário-maternidade.
 Art. 166.   A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.
  § 1º Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do SEPREM e 
demais demonstrações exigidas pela legislação pertinente.
  § 2º As demonstrações e os relatórios produzidos deverão ser afixados em locais públicos da autarquia.
 Art. 167.  As aplicações financeiras realizadas pela Autarquia deverão ser avaliadas pelo Presidente do 
SEPREM e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro, trimestralmente, devendo, sempre que se verificar 
desempenho insatisfatório, providenciar a migração das aplicações para outro fundo de investimento mais 
rentável que atenda às regras do Conselho Monetário Nacional e a Política de Investimento da Autarquia.
 Art. 168. Os balancetes mensais deverão ser submetidos ao parecer do Conselho Fiscal.
Parágrafo único.  No caso de o Conselho Fiscal desaprovar o balancete mensal, esse órgão encaminhá-lo-á ao 
Conselho de Administração para providências necessárias ao saneamento das irregularidades.
 Art. 169.  As despesas deverão obedecer aos princípios da licitação pública vigente para o Município.
 Art. 170. As contas da Autarquia deverão ser submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, da Câmara do Município de Itapetininga e do Ministério da Previdência Social - MPS, nas épocas 
próprias, respondendo seus gestores pelo fiel desempenho de suas atribuições e mandatos, na forma da lei.
  Parágrafo único.  O balanço anual deverá ser apresentado ao Conselho Fiscal pelo menos trinta dias antes 
do vencimento do prazo previsto no caput deste artigo.
 Art. 171.  A Autarquia fica sujeita às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orça-
mentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo, nos termos desta Lei.

SEÇÃO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE CARÁTER ADMINISTRATIVO
 Art. 172. Todas as atividades da Autarquia serão regidas pelas normas desta Lei, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Itapetininga, da legislação federal que regula a administração pública e o funcionamento dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, bem como pelas regras previdenciárias da Constituição Federal e das Emendas 
Constitucionais números 20, 41 e 47. 
 Art. 173.  Aplica-se aos funcionários do SEPREM a legislação do Município que regula a vida funcional dos 
funcionários públicos municipais.
 Art. 174.   As auditorias contábeis na Autarquia serão realizadas sempre que o Conselho Fiscal solicitá-las e 
o Conselho Administrativo aprovar a sua realização, por entidade regularmente inscrita no órgão competente.
 Art. 175.  A Autarquia publicará, em órgão de imprensa oficial local, os demonstrativos de suas receitas e 
despesas, na mesma forma e periodicidade que tais demonstrativos devam ser encaminhados ao Ministério da 
Previdência Social - MPS, em cumprimento da Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, e suas altera-
ções subsequentes.
 Art. 176.  A Autarquia publicará anualmente, em órgão de imprensa oficial, o resumo de seu balanço e de 
seus demonstrativos financeiros, com os pareceres de atuária e de auditoria contábil, se houver.
 Art. 177. A Autarquia oferecerá livre acesso aos agentes do Ministério da Previdência Social – MPS e do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para inspeção de seus livros e documentos.
 Art. 178. O SEPREM garantirá o acesso dos segurados às informações relativas às suas atividades previden-
ciárias.
  Parágrafo único. O acesso do segurado às informações relativas à gestão previdenciária será feito me-
diante:
   I -  Atendimento aos seus requerimentos de informações;
   II -  Pela publicação dos demonstrativos contábeis e financeiros sobre a gestão previdenciária;
   III -  Pela afixação no seu quadro de avisos de cópia das atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal;
   IV -  Pela distribuição aos segurados, pelo menos uma vez por ano, de informativos sobre a situação 
financeira e previdenciária da Autarquia.

SEÇÃO X – DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Art. 179. A taxa de administração do serviço previdenciário é de até 02% (dois por cento) sobre o valor total 
das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS do Município, relativamente ao exercício financeiro anterior, incluindo o 13º salário e o abono anual dos 
inativos e pensionistas, a ser regulamentada por decreto.
  § 1º O valor a que se refere este artigo será separado das contribuições previdenciárias, mensalmente, 
na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês e destinado, exclusivamente, ao custeio das despesas adminis-
trativas decorrentes da gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município, com observância das 
normas específicas do Ministério da Previdência Social.
  § 2º Os valores destinados às despesas administrativas a que se refere o parágrafo anterior serão deposita-
dos em conta corrente bancária específica e aplicados à parte, no mercado financeiro, separadamente do Fundo 
Previdenciário do SEPREM.
  § 3º O SEPREM poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos 
valores serão depositados em conta corrente bancária específica, aplicados à parte no mercado financeiro, 
separadamente do Fundo de Previdência - FUNPREV, e utilizados para os fins a que se destina a taxa de admi-
nistração.
  § 4º. Não serão computadas na somatória das despesas de administração a que se refere este artigo, as 
despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme norma do Conselho Monetá-
rio Nacional.

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS RELATIVAS AOS BENEFÍCIOS
 Art. 180.  Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos artigos 36 e 37, é 
assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados na forma do artigo 87 e seus pará-
grafos, ao segurado que tenha ingressado regularmente no serviço público do Município até 15 de dezembro 
de 1998, quando o funcionário, cumulativamente:
   I -  Tiver 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) anos de idade, se 
mulher;
   II -  Tiver 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
   III -  Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
    a) 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher;
    b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, na data 
a que se refere o caput, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea “a” deste inciso.
  § 1º O funcionário de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do 
caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos na proporção de 05% (cinco por cento), para cada ano 
antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo artigo 36, em seus incisos I e II.
  § 2º O professor funcionário do Município, incluídas suas autarquias e fundações, que, até 15 de de-
zembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério, e que opte por aposentar-se 
na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até essa data contado com o acréscimo de 
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com 
tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º deste artigo.
  § 3º Aplica-se ao benefício a que se refere o caput o disposto nos artigos  93, 94 e 95. 
  § 4º São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação 
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as 
de coordenação, supervisão e assessoramento pedagógico.
 Art.181. Os funcionários inativos nos termos do artigo 180 e os respectivos pensionistas contribuirão para o 
custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapetininga com percentual igual ao estabe-
lecido para os funcionários efetivos em atividade, com observância do disposto no artigo 6º e seus parágrafos. 
 Art. 182.  O segurado de que trata o artigo 180, que tenha completado as exigências para aposentadoria vo-
luntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência, 
equivalente ao valor da sua contribuição social, até completar as exigências para aposentadoria compulsória, 
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observadas as regras estabelecidas no artigo 188.
 Art. 183. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos artigos 36 e 37 ou 
pelas regras do artigo 180, é assegurado o direito à  aposentadoria  voluntária com proventos integrais, que 
corresponderão à totalidade da remuneração do funcionário no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na 
forma do § 5º do artigo 87 e do artigo 185, ao segurado que tenha ingressado regularmente no serviço público 
até 30 de dezembro de 2003, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
   I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se mulher;
   II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
   III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; e
   IV - 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) anos de efetivo exercício do cargo em que se der a aposenta-
doria.
  § 1º Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, em relação ao 
disposto nos incisos I e II do caput, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 
das funções do magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio.
  § 2º Aplica-se ao benefício a que se refere o caput o disposto nos artigos 93 a 95.
 Art. 184. Os funcionários inativos nos termos do artigo 183 e os respectivos pensionistas contribuirão para o 
custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapetininga com percentual igual ao estabe-
lecido para os funcionários efetivos em atividade, com observância do disposto no artigo 6º e seus parágrafos. 
 Art. 185. No cálculo dos proventos do segurado que se aposentar com fundamento no artigo 183 ou no 
artigo 186 e que na atividade tenha percebido diferentes remunerações ou tenha cumprido diferentes jornadas 
de trabalho, observar-se-á o seguinte:
   I - O docente do Ensino Básico do quadro do magistério, cujos vencimentos correspondam a hora-aula, 
terá os proventos calculados com base na média mensal do número de horas-aula prestadas ao Município nos 
120 (cento e vinte) meses anteriores àquele em que houver sido protocolado o pedido de aposentadoria, ou a 
partir do seu ingresso caso este tenha ocorrido há menos de 10 (dez) anos;
   II - O disposto no inciso anterior aplica-se ao funcionário cujos vencimentos correspondam à hora de 
trabalho ou a plantão;
   III - O cálculo dos proventos do funcionário que tenha cumprido jornada de trabalho inferior à jornada 
normal de 40 (quarenta) horas semanais, nos 10 anos anteriores à data do pedido da aposentadoria, considerará 
a média da jornada do funcionário nos 120 (cento e vinte) meses anteriores a essa data, ou a partir do seu in-
gresso caso este tenha ocorrido há menos de 10 (dez) anos; e
   IV - Quando o professor tiver cumprido jornadas de trabalho diferentes nos dez anos anteriores à data 
da aposentadoria, inclusive jornada suplementar em decorrência da substituição de que trata o artigo 38 da Lei 
Complementar nº 03 de 10 de dezembro de 1998, o cálculo dos proventos será feito de acordo com a média de 
sua jornada de trabalho nesses últimos 120 (cento e vinte) meses, ou a partir do seu ingresso caso este tenha 
ocorrido há menos de 10 (dez) anos, ressalvado o direito de opção do professor de que essa média abranja toda 
a sua carreira de docente.
   V - Os efeitos do inciso anterior serão aplicados aos professores que na data da promulgação da pre-
sente Lei Complementar, já tenham cumprido os requisitos necessários.
 Art. 186. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelos artigos 36, 37, 180 
e 183, o funcionário que tenha ingressado no serviço público até 15 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se 
com proventos integrais que corresponderão à totalidade da remuneração do funcionário no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria, na forma do § 5º do artigo 87 e do artigo 184, desde que preencha, cumulativamen-
te, as seguintes condições:
   I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
   II - 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze) anos de carreira e 5 
(cinco) anos de efetivo exercício do cargo em que se der a aposentadoria; e
   III - Idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites dos incisos I e II do artigo 36, de 
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 187. As regras de controle e fiscalização dos benefícios previdenciários serão estabelecidas por Reso-
lução do SEPREM.
 Art. 188.  O abono de permanência de que tratam o § 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 
2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o § 1º do artigo 36 e o artigo 
182 desta Lei, será pago pelos entes de direito público interno do Município.
  § 1º O abono de permanência será devido ao funcionário que completar as exigências para a aposentado-
ria voluntária por tempo de contribuição e idade e opte por continuar em atividade.
  § 2º O abono de permanência corresponderá ao valor da contribuição previdenciária descontada em folha 
do funcionário a que se refere o parágrafo anterior.
  § 3º O pagamento do abono de permanência será devido a partir da data em que o funcionário tiver com-
pletado as exigências para aposentar-se.
  § 4º O pagamento do abono de permanência dependerá de  comprovação,  através  de  certidão  expedida 
pelo SEPREM, de que o funcionário cumpriu as exigências para a aposentadoria por tempo de contribuição e 
idade.
 Art. 189. O mandato dos membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal fica prorrogado para 30 
de junho de 2013 e o do Presidente do SEPREM até 01 de fevereiro de 2014, para cumprimento do disposto 
nos §§ 1º e 3º do artigo 134.

 Art. 190.  O SEPREM fica isento do pagamento de impostos, taxas e tarifas municipais.
 Art. 191. Os créditos do SEPREM constituirão dívida ativa, considerada líquida e certa quando estiver 
devidamente inscrita em registro próprio, com observância dos requisitos exigidos na legislação adotada pelo 
Poder Público, para fins de execução fiscal.
 Art. 192. O Município de Itapetininga responderá subsidiariamente pela insuficiência de recursos para o 
pagamento dos benefícios previstos nesta Lei.
 Art.193. Na hipótese de extinção do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapetininga, o 
Tesouro do Município assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos 
durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram 
cumpridos antes da data da extinção desse regime.
 Art. 194. Concedida a aposentadoria ao segurado ou a pensão por morte ao seu dependente, o respectivo 
processo deverá ficar à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de homologação e 
de subseqüente requerimento de compensação financeira perante o Ministério da Previdência Social - MPS.
 Art. 195. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
   I -  Tempo de efetivo exercício no serviço público, o tempo de exercício de cargo ou emprego pú-
blico, ainda que descontínuo, na administração direta, autárquica fundacional e da Câmara do Município deste 
Município e de outros municípios, e de quaisquer poderes dos Estados ou da União; e
   II -  Tempo de carreira, o tempo cumprido em emprego, função ou cargo público de natureza não 
efetiva, até 16/12/1998.
  § 1º O tempo de carreira deverá ser cumprido exclusivamente no exercício de cargo efetivo no Município 
de Itapetininga.
  § 2º Quando o cargo não estiver inserido num plano de carreira, o tempo de carreira corresponderá ao 
exercício do último cargo, no qual se dará a aposentadoria.
 Art. 196. O benefício do salário-maternidade e o auxílio-doença serão concedidos aos segurados a partir de 
outubro de 2013, mediante revisão da alíquota de contribuição patronal a partir dessas datas, de conformidade 
com a recomendação da reavaliação atuarial a ser realizada no primeiro semestre de 2013.
 Art. 197. O déficit atuarial do RPPS do Município será amortizado em 35 (trinta e cinco) anos, em confor-
midade com a apuração das reavaliações atuariais.
 Art. 198. O quadro de pessoal permanente do SEPREM fica composto dos seguintes cargos criados de 
provimento efetivo:

QUANT.  | DENOMINAÇÃO   | REQUISITO PARA PROVIMENTO    | REFERÊNCIA
 01    | Procurador Jurídico   | Curso Superior em Direito/OAB          14
 01    | Advogado      | Curso Superior em Direito/OAB          11
 01    | Contador       | Curso Superior Ciências Contábeis e Reg. no conselho     11
 01    | Tesoureiro      | Ens. Médio e Curso Téc. Contabilidade        10
 04    | Ass. Administrativo   | Ensino Médio                 09
 04    | Digitador       | Ensino Médio e Curso Téc. Informática        08
 05    | Escriturário      | Ensino FundamentaL              07
 01    | Aux. Escritório     | Ensino Fundamental               05
 02    | Servente       | Ensino Fundamental Incompleto          03

  § 1º Os padrões de vencimentos dos cargos de que trata este artigo são os constantes das tabelas de ven-
cimentos vigentes na legislação para os funcionários em atividade.
  § 2º A Municipalidade poderá indicar funcionários estatutários para prestar serviços no SEPREM, em 
caráter provisório ou permanente, desde que solicitado pelo seu Presidente, sendo de responsabilidade do 
SEPREM o pagamento da respectiva remuneração.
 Art. 199. É vedado ao SEPREM assumir atribuições, responsabilidades e obrigações estranhas às suas fina-
lidades.
 Art. 200. Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se os seguintes dis-
positivos:
   I - A Lei nº 4.297 de 28 de julho de 1999;
   II - Artigo 57 da Lei Complementar nº 03 de 10 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 21 de 05 de outubro de 2007;
   III - A Lei nº 4. 327 de 07 de outubro de 1999;
   IV - A Lei 4.501 de 07 de fevereiro de 2001;
   V - A Lei nº 4.504 de 27 de março de 2001;
   VI - A Lei nº 4.517 de 25 de maio de 2001;
   VII - A Lei nº 4.665 de 16 de maio de 2002;
   VIII - A Lei nº 4.942 de 05 de maio de 2005;
   IX - A Lei nº 4.986 de 05 de outubro de 2005; e
   X - A Lei nº 5.022 de 09 de janeiro de 2006.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

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

Secretário de Gabinete
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ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 029, de 23 de Abril de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000825/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1° e Artigo 34, Inciso IV da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte da
funcionária municipal Margarete Dias Rodrigues, ao dependente GILMAR DE AGUIAR, a partir de 04-
04-2012.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itapetininga
EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Aditamento de Contrato
Primeiro Termo de Aditamento do Contrato n.º 05/2011
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa  Vivo S.A.
Objeto: Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, com fornecimento 2 (duas) digitais de
tecnologia GSM – Tri Band.
Objeto do Aditamento: Acréscimo de 25% ( vinte e cinco por cento).
Data da assinatura: 01 de março de 2012.
Fuad Abrão Isaac - Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

PEDIDA A REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS PADRE BRUNETTI, WALDOMIRO DE
CARVLHO, PADRE REGATIERI E TRANSVERSAIS

O vereador autor está solicitando ao Prefeito, a revitalização das Avenidas Padre Brunetti,
Waldomiro de Carvalho, Padre Regatieri e suas transversais, bem como da Rua do Santíssimo,
em frente ao Cemitério Municipal e de sua praça. Dudu destacou que essas avenidas têm
enorme fluxo de veículos e constituem entradas para vários bairros e vilas. Lembrou ainda
que a rua em frente ao cemitério é de paralelepípedo e suas irregularidades no nivelamento
prejudicam e muito o trafego de veículos.

SOLICITADA INSTALAÇÃO DE BASE POLICIAL NO JARDIM BRASIL
Chamando atenção para o fato de que as famílias que residem no Jardim Brasil estão
apreensivas em relação aos seus filhos, que circulam nessas ruas, bem como em relação a
todos aqueles que retornam do trabalho, a vereadora autora, apresentou requerimento
solicitando ao Prefeito e ao Comandante da Policia Militar, informações sobre a possibilidade
de instalação de uma base policial no local.

QUESTIONADO O MOTIVO DO NÃO ENCAMINHAMENTO, À CÂMARA, DO
SUGERIDA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA AO AR LIVRE

O vereador autor apresentou requerimento solicitando ao Governador do Estado a
implantação, em Itapetininga, do “Programa Academia ao Ar Livre”, um programa do governo
estadual que incentiva a pratica de esportes e que contribuirá sobremaneira para que um
grande número de munícipes tenha, à sua disposição, locais adequados para a prática de
esportes.

PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPTU PARA CONTRIBUINTE,
CÔNJUGE E FILHOS DE PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS

Chamando atenção para o fato de que em 2010 foi aprovada alteração da Lei Municipal que
concede isenção de IPTU aos familiares de portadores das seguintes doenças crônicas:
Neoplasia (Tumor Maligno), AIDS, Insuficiência Renal Crônica, Doença de Alzheimer e
Doença de Parkinson, o vereador autor, através de requerimento, está solicitando ao Chefe
do Executivo, alteração nessa lei municipal, incluindo, na concessão de isenção, também os
contribuintes, cônjuges e filhos dos portadores das seguintes doenças crônicas: Paralisia
Cerebral, Autismo e Síndrome de Down.

SESSÃO DE POSSE DOS ELEITOS PARA O PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA
MIRIM SERÁ DIA 10 DE MAIO

Com grande repercussão em todo setor de ensino município de Itapetininga, estão sendo
desenvolvidos, pela Câmara Municipal, os Projetos Parlamento Jovem e Câmara Mirim,
voltados à conscientização dos alunos para com os trabalhos legislativos. Nesses projetos,
os alunos são os principais personagens, uma vez que disputam eleições, fazem campanha
eleitoral, são empossados e podem  apresentar projetos, requerimentos e indicações. As
etapas iniciais desses projetos já foram realizadas, e  as votações ocorreram nos dias 23 e 24
de abril. A sessão de posse dos eleitos acontecerá no dia 10 de maio, às 20 horas. A primeira
sessão simulada do Parlamento Jovem será realizada no dia 17 de maio e a da Câmara Mirim
no dia 31 de maio. O presidente da Câmara Municipal de Itapetininga está, desde já,
convidando toda a população, especialmente os pais de alunos para esses importantíssimos
eventos.

NOTÍCIAS DA CÂMARA
PORTARIA Nº 298, DE 25 DE ABRIL 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 comissão, o funcionário José Benedito Lisboa Rolim, Supervisor, Ref. V, lotado na
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 23 de abril de 2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

DECRETO Nº 878, DE 25 DE ABRIL DE 2012
Dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de provimento em comissão da Estrutura Administrativa.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008,
DECRETA:
Art. 1º Ficam os cargos abaixo relacionados remanejados de acordo com o seguinte:
I -  1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a
Secretaria de Gabinete.
II - 1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, da Secretaria de Planejamento para a Secretaria de Gabinete.
III - 1 (um) cargo de Diretor, Ref. V, da Secretaria de Obras e Serviços para a Secretaria de Saúde.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de
2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dez dias de abril de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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No último mês, a
Administração Municipal
firmou um convênio com o
Governo do Estado de São
Paulo, através do Centro
Estadual de Educação Tec-
nológica Paula Souza, para
a concessão de estágio na
área de enfermagem para
alunos da ETEC.

Através desta par-
ceria, no período de12 me-
ses, 28 alunos da ETEC Pro-
fessor Edson Galvão – uni-
dade Chapadinha, partici-
parão de estágio não remu-
nerado nas dependências
da UBS Dr.Genefredo Mon-
teiro (Centro), UBS Dr. Cid
Mello Almada (Vila Rio
Branco), UBS Dr.Tuyoshi
Honma (Jardim Mesquita),
PAPI (Programa de Atenção
à Pessoa idosa), CAPS
(Centro de Atenção Psicos-
social) II – Dr. Laert Vieira
Pires, Vigilância Epidemio-
lógica e Vigilância Sanitária.

O curso de enfer-
magem faz parte dos cursos
oferecidos pela ETEC Cha-
padinha, provisoriamente
ministrado no Polo Munici-
pal de Educação a Distância

Governo do Estado e Prefeitura de Itapetininga
firmam convênio para a concessão de estágio
na área de enfermagem para alunos da ETEC

“Chopin Tavares de Lima”
– UAB. A ETEC Chapadinha
está sendo edificada em uma
área de 4.300,03 m², à Aveni-
da Moisés Nalesso e conta-
rá com pavilhões para setor
administrativo, 12 salas de
aulas, 9 laboratórios, auditó-
rio, cantina, quadra de es-
portes e portaria. Na primeira
etapa do projeto arquitetô-
nico, o Executivo está inves-
tindo R$ 3.497.045,13, para
a edificação dos prédios
administrativos, labora-
tórios, salas de aulas, porta-
ria e estacionamento.

De acordo com a
Secretaria de Obras e Servi-
ços, o prédio já está pratica-
mente concluído e as aulas
já devem ter início no mês
de agosto, tendo em vista
que o Centro Paula Souza já
no período de 27 de abril a
17 maio estará com as
inscrições abertas para seu
vestibulinho.

A previsão é que a
ETEC Chapadinha inicie em
seu prédio próprio suas
atividades, disponibilizando
inicialmente os cursos Se-
cretariado (40 vagas), Enfer-

magem (40 vagas) e Segu-
rança do Trabalho (40 va-
gas). Já no mês de fevereiro
devem ter início as ativida-
des do Ensino Médio ( 40
vagas) e posteriormente,
conforme a implantação dos
laboratórios pelo Centro
Paula Souza, a implantação
de outros cursos como o de
Vestuário (40 vagas) e Ima-
gem Pessoal (40 vagas).

Lembrando que
desde 2011, já vem sendo
ministradas as capacitações
de Enfermagem e Segurança
do Trabalho no Polo Muni-
cipal de Educação a Distân-
cia “Chopin Tavares de Li-
ma”. 

Itapetininga já
contava com uma unidade
da Escola Técnica, a ETEC
Professor Edson Galvão,
instalada no Bairro Capão
Alto, com 10 cursos vol-
tados aos setores de Agro-
negócio e Meio Ambiente,
com cursos de Paisagismo,
Ensino médio, Agronegócios,
Meio Ambiente, Turismo Re-
ceptivo, Eventos, Administra-
ção, Agricultura, Agropecuária,
Agroindústria e Saneamento. 

Pessoas com mais
de sessenta anos terão au-
las de informática gratuita-
mente. Este Projeto conside-
ra o momento atual da
sociedade e da tecnologia
como a era digital da infor-
mação, da comunicação e
das redes sociais. Sabe-se
que nossos jovens, por te-
rem contato com a tecnolo-
gia desde cedo, têm uma
maior facilidade em lidar
com novas tecnologias.

Isso faz pensar na
progressão que pessoas
com mais de 60 anos, que
não pertencem à geração di-
gital, precisam adquirir não

Estão abertas as inscrições do projeto “Inclusão Digital para a
Terceira Idade” da Fatec Itapetininga

só para acompanhar o de-
senvolvimento desses jo-
vens, mas principalmente os
avanços que surgem em
decorrência dessa geração.

O curso tem dura-
ção de oito semanas, com
quatro horas semanais, sen-
do oferecido em dois dias na
semana, totalizando um cur-
so de 20 horas e será minis-
trado por alunos do Curso
Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Comércio Ex-
terior ou Agronegócio.

Outras informa-
ções pelo telefone (15) 3272-
7916
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Jorge Saito, aluno
do curso de Comércio Exte-
rior, teve seu projeto esco-
lhido entre os mais de mil
inscritos em todo o Brasil,
para apresentar seu trabalho
na RIO+20, Conferência das
Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável,
que acontecerá na cidade do
Rio de Janeiro, entre os dias
20 a 22 de junho de 2012, e
deve contar com partici-pa-
ção dos 193 países membros
da ONU. O projeto “Novo
Modal de Transporte de
Containers por Gravidade
pelo Teleférico” foi um dos
23 escolhidos para serem
apresentados durante o
evento. Saito afirma que
apenas projetos de duas
instituições de ensino foram
escolhidos, um é da Uni-
versidade de São Paulo e o
outro o dele, da Fatec de Ita-
petininga.

O projeto quer uti-
lizar o “cable car”, que usaria
teleféricos para transportar
containers consumindo um
mínimo de energia, pois os
teleféricos seriam movidos

Projeto de aluno da Fatec Itapetininga será
apresentado no Rio +20

pelos princípios da física de
energia cinética e potencial,
ou seja, os que descem pu-
xam os que sobem. A ideia é
criar um porto seco “dry
port”, nas regiões de Ita-
petininga e São Miguel Ar-
canjo, de onde os contai-
ners saíriam em direção à
cidade de Iguape, no litoral
paulista, onde seria criado
o futuro “Porto de Iguape”,
através do sistema “cable
car”, já que na região, existe
a estrada da Serra da Ma-
caca, que liga São Miguel
Arcanjo a Sete Barras, onde
seriam instalados os postes
que fariam a ligação dos
teleféricos.

O Novo Modal
tem como conceito mostrar
novos caminhos para trans-
porte de cargas, otimizar o
uso de energia e tentar cau-
sar o mínimo de impacto am-
biental, além de ter o po-
tencial de criar mais um pon-
to de exportação e impor-
tação de grande volume.

Segundo o econo-
mista Wagner de Souza, a
região é perfeita para a

implantação do sistema, já
que também é uma grande
região produtora de ali-
mentos, os quais poderiam
facilmente ser exportados, e
a duplicação da Rodovia
Raposo Tavares entre Soro-
caba e Itapetininga, facili-
taria a chegada de produtos
que seriam encaminhados
para o “dry port”.

O idealizador do
projeto, Jorge Saito, diz que
está confiante sobre a pos-
sível concretização do seu
projeto, já que quando este
for apresentado no RIO+20,
será aberto ao mundo e pode
ser financiado por qualquer
empresa nacional ou inter-
nacional, além das estatais.
Saito, que fala fluentemente
o idioma mandarim, língua
oficial da China, afirmou que
se as empresas brasileiras
não se interessarem, vai falar
com os chineses.

Já para o econo-
mista Souza, o Brasil não
pode perder a chance de
criar um projeto desse ta-
manho, pois o país precisa
de novos portos e com maior

capacidade para não ficar
para trás na corrida de mer-
cado. O aluno Jorge Saito
segue um pensamento na
mesma linha afirmando que
hoje o Brasil já está fora da
rota de alguns “super-
navios”, que têm capacida-
de para carregar mais de
quinze mil containers, sendo
que o maior navio que atraca
no porto de Santos, carrega
apenas dois mil containers,
e a profundidade do porto
de Santos não é suficiente
para esses “supernavios”, o
que não aconteceria com a
criação do “Porto de Iguape”.

RIO+20
Evento que acon-

tecerá na cidade do Rio de
Janeiro, no mês de Junho
entre os dias 20 e 22, vai ten-
tar engajar novamente os li-
deres mundiais, com o de-
senvolvimento sustentável
do planeta, vinte anos após
a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento,
que aconteceu também no
Rio de Janeiro e ficou co-
nhecido como o RIO-92.

A ETEC - Escola
Técnica Professor Edson
Galvão está com as inscri-
ções abertas para o vesti-
bular 2012 - 2º semestre.

Estão sendo ofere-
cidos cursos em duas unida-
des diferentes. Na do Bairro
do Capão Alto serão dis-
ponibilizados Agroecologia
(Período Tarde - 35 Vagas),
Paisagismo (Tarde - 35 Va-
gas), Eventos (Noite - 35 Va-
gas),Meio Ambiente(Noite -
35 Vagas) e os cursos se-
mipresenciais em Comércio
(sábado tarde - 35 Vagas) e
em Secretariado (sábado

ETEC oferece 330 vagas para cursos
técnicos profissionalizantes

tarde - 35 Vagas). Já na uni-
dade do Bairro da Chapa-
dinha, estão sendo oferta-
dos os cursos de Enferma-
gem (Tarde - 40 Vagas),
Segurança do Trabalho
(Noite - 40 Vagas) e Secre-
tariado (Noite - 40 Vagas).

As inscrições
acontecem até as 15 horas
do próximo dia 17 de Maio,
pelo endereço eletrônico
www.vestibulinhoetec.com.br.

Os interessados
devem realizar o cadastro no
site, gerar o boleto bancário
e pagar a taxa de inscrição
em qualquer agência ban-

cária para efetivar a inscri-
ção.

As provas aconte-
cem no dia 17de Junho, às
13h30, em local a ser de-
finido pela ETEC no próximo
dia 11 de Junho. Já a di-
vulgação do Gabarito Oficial
acontece a partir do dia 18
de Junho.

Outras informa-
ções podem ser obtidas na
ETEC Professor Edson
Galvão, localizada à Ro-
dovia Gladys Bernardes Mi-
nhoto, Km 11, Bairro Capão
Alto, Telefone (15) 3271-
0444.
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O IFSP (Instituto
Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de São
Paulo) de Itapetininga está
com as inscrições abertas
para o vestibular 2012. As
inscrições devem ser feitas
exclusivamente no site da
V u n e s p
w w w. v u n e s p . c o m . b r /
ifsp1102/, na seção “Ins-
crições pagas”, no período
de 30 de abril a 1° de junho
de 2012.

As inscrições po-
dem ser feitas a partir do dia
30 de abril. Os candidatos
podem solicitar a isenção da
taxa de inscrição a partir de
23 de abril.  No total serão
ofertadas 200 vagas: Téc-
nico em Mecânica (40 vagas
– tarde) / Técnico em Manu-
tenção e Suporte em Infor-
mática (40 vagas – tarde) /
Técnico em Edificações (40
vagas – noite) / Técnico em
Mecânica (40 vagas – noi-
te).

A prova será reali-

IFSP oferece 200 vagas para cursos técnicos no
2º semestre

zada no dia 1° de julho de
2012, às 13 horas, com du-
ração de quatro horas. Para
verificar o local da prova, o
candidato deverá acessar
o link ”local de prova”
no site www.vunesp.com.br.

Os endereços es-
tarão disponíveis a partir de
11 de junho.

Neste processo
seletivo, a prova conterá
apenas 50 questões e não
mais 74, como no último
vestibular. Foram excluídas
cinco questões disserta-
tivas, além da língua estran-
geira. A lista de classificação
geral dos candidatos e as
datas de matrícula da pri-
meira chamada serão di-
vulgadas no dia 18 de julho
nos murais do campus e no
endereço eletrônico do
IFSP.
Isenção

O IFSP oferecerá o
benefício de isenção do pa-
gamento do valor da inscri-
ção aos candidatos caren-

tes de recursos financeiros
mediante requerimento e
avaliação dos pré-requisi-
tos (consultar item 4 e 5 do
edital).

Para solicitar a
isenção da taxa de inscrição
para o vestibular dos cursos
técnicos presenciais e a dis-
tância, o candidato deverá
preencher o formulário dis-
p o n í v e l
no site www.vunesp.com.br,
no período até 22 de maio.

O formulário deve
ser entregue pessoalmente
no campus ou polo do curso
escolhido, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados.

Os campi e polos
divulgarão os horários para
recebimento da documen-
tação, sendo de responsa-
bilidade do candidato veri-
ficar os horários. A divul-
gação do resultado aconte-
cerá no dia 28 de maio.

Outras informa-
ções pelo telefone (15) 3376-
9930

Prefeitura promove palestra para
orientar pequenos produtores

rurais
A Prefeitura de Ita-

petininga, em parceria com
Secretaria de Agricultura e
do Meio Ambiente e do De-
partamento de Agricultura,
promoveu o Encontro de
Fortalecimento das Peque-
nas Propriedades Rurais.

O evento foi dire-
cionado aos pequenos pro-
dutores de leite da cidade e
aconteceu na ExpoAgro, no
último dia 26.

Marcelo Nasci-
mento, zootecnista da Se-
cretaria da Agricultura, pro-
feriu uma palestra que mos-
trou os investimentos e in-
centivos da Prefeitura na
área, além de mostrar solu-
ções para otimizar a pro-

dução e aumentar a renta-
bilidade dos pequenos pro-
dutores.

Trabalhadores dos
bairros do Tupi, Claros, Gra-
madinho e Assentamento
estiveram presentes às pa-
lestras e puderam tirar dú-
vidas com o zootecnista so-
bre alimentação e cuidados
básicos dos animais leitei-
ros.

Em seguida, os
participantes foram visitar
os animais expostos para
entender na prática o que
ouviram na palestra.

Para Marcelo Nas-
cimento, o evento é impor-
tante porque a região de
Itapetininga já foi a terceira

cidade do município em pro-
dução de leite. “Embora em
número menor, muitos pro-
dutores continuam no ramo.

O objetivo do
evento é suprir a expectativa
deles em relação ao trabalho
que desenvolvem, em uma
cidade com características
agropecuárias”.

“É muito bom, por-
que podemos aprimorar
nossos conhecimentos téc-
nicos.

É um grande auxílio
para os pequenos produto-
res, que implica em melhora
na qualidade de vida”, afir-
ma o produtor João Inácio
Silveira, que cria dez vacas
leiteiras no Assentamento.

O evento, promo-
vido pela Prefeitura de
Itapetininga com o objetivo
de divulgar o potencial da
cidade para investido-
res, reuniu vários empresá-
rios da indústria, do agrone-
gócio, do setor do comércio
e da prestação de serviços
da região.

Na oportunida-
de falaram sobre o potencial
da cidade o Prefeito de Ita-
petininga, Roberto Ramalho,
o Secretário de Trabalho e
Desenvolvimento Marcio
Renê Rocha, o Presidente da
Associação Comercial de
Itapetininga, Quirino Pinto
Neto e o Vice-Diretor do

Aconteceu na noite da última segunda
feira, dia 23, durante a 43 Expo Agro, o

evento ”Conheça e Invista em
Itapetininga”.

CIESPE –Sorocaba, Erly Do-
mingo de Syllos.

“Todo empresário,
quando quer investir em
uma cidade, busca todas as
informações sobre a infra-
estrutura do município,
como qualificação da mão de
obra, educação formal da
população, segurança (po-
lícia e bombeiros) e saúde.

E Itapetininga hoje
oferece uma estrutura para
investimentos de alta qua-
lidade e se qualifica como
porta de entrada da região
sudoeste do estado de São
Paulo”, afirmou  Erly
Domingo de Syllos. Para o
Vice-Diretor do CIESPE –

Sorocaba ”Itapetininga
evoluiu, se estruturou, in-
vestiu em educação, qua-
lificação da mão de obra de
seus cidadãos, possui um
hospital regional, uma po-
lítica de incentivo a ins-
talação de novas empresas,
e com a du-plicação do tre-
cho entre So-rocaba e Itape-
tininga da Rodovia Raposo
Tavares essa estrutura se
qualifica ainda mais”.

O encontro foi fi-
nalizado com um bate-papo
entre os empresários, que
puderam aproveitar a opor-
tunidade de trocar informa-
ções sobre suas empresas e
também fazer negócios.
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Prefeitura realiza ações contra a
Dengue nas escolas

Uma das ações
que a Prefeitura de Itape-
tininga realiza no combate à
Dengue é em um trabalho
junto às crianças.

O plano de ação é
desenvolvido nas escolas
municipais e estaduais da ci-
dade, através das Secreta-
rias da Saúde e da Educação.
O programa é denominado
“10 Minutos Contra a Den-
gue”.

As crianças de-
senvolvem atividades lúdi-
cas como teatro e música,
para aprenderem ações de
combate à Dengue. Além
disso, realizam arrastões
dentro e fora da escola, pro-
curando por focos da doen-
ça e ainda preparam murais

e gincanas educativas.
De acordo com o

supervisor da Vigilância
Epidemiológica, Fabrício
Protasio, o objetivo do pro-
grama “10 Minutos Contra
a Dengue” é mostrar que
evitar a Dengue não é tão
difícil. “Queremos mostrar,
especialmente para as crian-
ças, que com medidas rápi-
das e simples, podemos evi-
tar a proliferação do mos-
quito da dengue”, destaca
Protasio.

Nas unidades es-
colares localizadas em áreas
com risco de contaminação,
os docentes promovem açõ-
es para conscientizar as cri-
anças. É o caso da creche
Isaltino Válio, na Vila Reis.

De acordo com a
diretora Joana Vitorelli, as
crianças saíram pela escola
em busca de focos do mos-
quito e trabalharam com ma-
teriais didáticos explicativos
para levarem aos pais.

No último dia 20, a
Vigilância Epidemiológica
realizou um evento com
entrega do material didático
para as escolas, com o obje-
tivo de trabalhar os alunos
e a comunidade em ações
contra a Dengue. Diretores
e professores de escolas
municipais, estaduais e par-
ticulares da cidade estive-
ram presentes no polo da
UAB, e receberam certifi-
cados e homenagens pela
participação na campanha.

Com o tema “Rou-
pa boa, a gente doa”, a Cam-
panha do Agasalho 2012
segue arrecadando cober-
tores e agasalhos para as
pessoas menos favorecidas
do município.

Nesta semana,
com o objetivo de fortalecer
ainda mais a campanha, a
Prefeitura, por meio do FSSI
(Fundo Social de Solidarie-
dade de Itapetininga), rea-

Fundo Social de Solidariedade segue
com a “Promoção Solidária”

liza a “Promoção Solidária”,
que será realizada du-
rante os dias da 43ª Expo-
Agro.

A Promoção con-
siste em sorteios de CDs
autografados pelos ar-
tistas que se apresentarão
na 43ª ExpoAgro, entre as
pessoas que doarem aga-
salhos ou cobertores para a
Campanha do Agasalho, no
Stand do FSSI na EX-

POAGRO ou na sede do
Fundo Social de Solida-
riedade, localizado na Esta-
ção Solidariedade,  à Praça
Gaspar Ricardo, centro, an-
tiga estação da FEPASA.

Os sorteios acon-
tecerão durante os shows.

A “Promoção Soli-
dária” é uma parceria entre
a Prefeitura de Itapetininga,
Sindicato Rural e Marcos
Mioto Produções.
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A Prefeitura, em
parceria com a empresa
Duratex, trazem o projeto”
Teatro na Praça” para Ita-
petininga.O município
receberá o projeto que já le-
vou arte dramática gratuita-
mente a mais de 170 mil
expectadores em 52 cidades
brasileiras.  A equipe do Te-
atro na Praça mostrará es-
petáculos e atividades vol-
tadas para homenagear a
nossa cultura popular nos
dias 3 e 4 de maio na Praça
Marechal Deodoro (Centro)
e nos dias 5 e 6 de maio no
Posto Tupi.

O Teatro na Praça,
projeto integrante da ca-ra-
vana Teatro a Bordo, chega
em Itapetininga com seu
contêiner-palco apre-
sentando teatro, contações
de história, oficina de reci-
clagem e cinema gra-tui-ta-
mente a toda a população.

Sobre o tema das
apresentações, Talita Berthi,
produtora e idealizadora do
projeto, explica: ”Neste ano,
o projeto faz uma home-na-
gem às nossas tradições
orais, trazendo histórias e
personagens da nossa cul-
tura popular, destacando as
imagens e visões de mundo
do nosso povo”.

Prefeitura e Duratex trazem o projeto “Teatro
na Praça” para Itapetininga

Na oficina Recicla
Mundo, os participantes
confeccionarão brinquedos,
acessórios e instrumentos
musicais utilizando sucatas
e material reciclável. A
oficina instigará a pesquisa,
a manipulação e a reuti-
lização de materiais, resga-
tando a magia da fabricação
artesanal de brinquedos.

Uma realização de
BERTHI Produção e Arte, o
projeto conta com o patro-
cínio da Duratex e tem o
apoio da Secretaria de Esta-
do da Cultura - Governo do
Estado de São Paulo através
do ProAC (Programa de
Ação Cultural), parceria com
a Educare e apoio local das
prefeituras municipais.
Programação diária:
·Dias 3 e 4 de maio: Praça
Marechal Deodoro - Centro
·Dias 5 e 6 de maio: Posto
Tupi, Bairro do Tupi
14h - Oficina de Reciclagem
“Recicla Mundo”
15h - Teatro – “Palhaços a
Bordo”
15h30 - Teatro Infantil –
“Embornal de Histórias”
(Grupo Teatro Aberto)
17h - Convidado Local
“Artistas da Cidade”
18h30 - Cinema “sessão de
curtas metragens

nacionais”
19h30 - Teatro Adulto – “A
Bufunfa do Bufão” (Grupo
Teatro Aberto)
 Sinopses dos espetáculos
Embornal de Histórias -
Utilizando bonecos anima-
dos, máscaras e músicas ao
vivo, dois contadores de
história se reencontram
após uma longa viagem.
Cada um tem um embornal
(sacola artesanal) e dele
saem coisas. São coisas
adquiridas por eles em suas
viagens - as histórias do
mundo. Histórias que pas-
saram de geração em gera-
ção e que aos poucos vem
sendo esquecidas. Eles que-
rem contar suas experiên-
cias, dividir e trocar suas
histórias com outros. Uma
alusão ao registro da tra-
dição oral feito por grandes
mestres como Câmara
Cascudo, Silvio Romero,
Mário de Andrade, entre
tantos outros. Essa será a
missão que o Compadre da
Morte, Rosinha, Quirino e
outros personagens terão
que trocar as histórias do
embornal para levar a outros
povos.
Grupo Teatro Aberto
Texto baseado em contos
da tradição oral

Direção de Ednaldo Freire
Com: Douglas Zanovelli e
Talita Berthi 
Duração: 50min
A Bufunfa do Bufão - Uma
trupe de atores mambembes
chega para encenar um
clássico da tradição popular
mundial: a história de um
grande avarento. A avareza
é o fio condutor deste
espetáculo que é inspirado
na obra A Aululária, ou A
Comédia da Panela do
comediógrafo clássico
Plauto que viveu na Roma
antiga no período de 230 a
180 a.C. mais ou menos e
que deu origem a textos
como O Avarento de Molière
e O Santo e A Porca de
Ariano Suassuna. Nesta
comédia, os atores contam
a história de um velho
avarento que esconde uma
panela cheia de dinheiro e
desconfia de todos ao seu
redor. Além de engraçado, o
texto propõe uma crítica
social, mostrando o homem
como um ser inacabado.
Grupo Teatro Aberto
Direção: Ednaldo Freire
Elenco: Caio Martinez
Pacheco, Raquel Rollo,
Douglas Zanovelli, Kadu
Veríssimo e Talita Berthi
Duração de 80min

A Representação
Regional de São Paulo do
Ministério da Cultura, em
parceria com a Prefeitura de
Itapetininga, realizará no dia
3 de maio, às 15h ,o Primeiro
Seminário Regional do
Sistema Nacional na região
de Itapetininga.

O SNC (Sistema
Nacional de Cultura) é um
dos projetos mais impor-
tantes do Ministério da Cul-
tura e seu avanço é também
o avanço da cultura na-
cional. A criação do Sistema
Nacional de Cultura permite
uma estrutura que integre,
articule e organize a gestão

Nesta semana, alu-
nos do 1º ano do Ensino
Fundamental do Sistema
Municipal de Educação par-
ticipam da Gincana Ecoló-
gica durante a 43ª Expo-
Agro, com o tema “Sensibi-
lização do Uso Consciente
do Esgoto”, numa parceria
da Secretaria da Educação,
SOS Lazer e Eventos com a

Ministério da Cultura e Prefeitura de Itapetininga
promovem Seminário Regional do Sistema Nacional de

Cultura
cultural, aproximando as
três esferas de governo e a
sociedade civil, no intuito
de criar uma política de es-
tado, ou seja, que não seja
afetada nas trocas de
governo.

Entre as cidades
convidadas para partici-
parem do evento estão:
Alambari, Angatuba, Sara-
puí, Quadra, Tatuí, Capela
do Alto, Pilar do Sul, Para-
napanema, São Miguel Ar-
canjo, Campina do M. Ale-
gre, Capão Bonito, Poranga-
ba, Guarei, Buri, Cesário
Lange, Pereiras, Laranjal
Paulista, Itapetininga, Soro-

caba, Araçoiaba, Piedade,
Votorantim, Iperó, Boituva,
Alumínio, Cerquilho, Porto
Feliz.

O Seminário acon-
tecerá no Teatro do SESI,
localizado a Avenida Padre
Antonio Brunetti, 1.360 – Vl.
Rio Branco, em Itapetininga.
Maiores informações no
www.itapetininga.sp.gov.br
Seminário Regional do
Sistema Nacional de Cultura
Local: Teatro do SESI de
Itapetininga – Av. Padre
Antonio Brunetti, 1.360 – Vl.
Rio Branco, Itapetininga/SP
Horário: 15h às 17h
Informações(15) 3272-3401

Alunos da Rede Municipal participam de Gincana
Ecológica durante a 43ª ExpoAgro

Sabesp.
Durante a gincana

os alunos são assistidos por
monitores e participam de
atividades de educação
ambiental voltada para a
sensibilização do uso
consciente do esgoto.

 Além disso, eles
passam por recreação
pedagógica e utilizam ma-

terial pedagógico, fornecido
pela Sabesp.

Participaram da
Gincana Ecológica durante
a 43ª ExpoAgro as escolas
EMEF Adalberto Christo
das Dores, EMEF Profa. Loi-
de Lara, EMEF Profa. Tere-
zinha Anunciato E. Soares,
EMEIF Prof. Francisco
Fabiano Alves
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Prefeitura de Itapetininga
inicia o projeto “Arte em

Concreto”
A Prefeitura de Ita-

petininga, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Lazer,
com a finalidade de buscar
novos talentos no município
está inicia o projeto “Arte
em Concreto”.

A ação, que irá
atender crianças e jovens

com idade de 12 a 17 anos,
irá introduzir os alunos a arte
de fazer esculturas e objetos
de concreto. As aulas serão
ministradas no Centro Mu-
nicipal de Lazer “Fausto Ta-
vares Ramalho”

Os interessados
em participar deverão se

inscrever no período das 8
às 17 horas, na Secretaria de
Esporte e Lazer, localizada à
Avenida José de Moraes
Terras, nº 2001, Vila Barth,
anexo ao Ginásio Ayrton
Senna da Silva. Outras in-
formações, através do tele-
fone 3271-7926. 

Equipe de Futebol de Itapetininga segue nos Jogos da
Juventude

A Equipe de Fute-
bol de Itapetininga jogou
pelos Jogos da Juventude
contra a equipe de Angatu-
ba.

Durante a partida,
os itapetininganos fizeram 
um jogo tranquilo, vencen-
do por 6 a 0. A equipe forma-

da pelos atletas Guilherme,
Luan, Leonardo, Juninho,
Gustavo, Jeferson, Vitor,
Leo, Danilo, Thiago, Daniel,
Rodrigo, Kaique, Giovane,
Neto e pelo Técnico Pro-
fessor Marcelo Mello, vol-
tam a jogar nos dias 28, con-
tra a equipe de Campina do

Monte Alegre e no dia 29,
com o time vencedor da par-
tida entre Angatuba e Para-
napanema

Os Jogos Abertos
da Juventude são organiza-
dos pela Secretaria de Es-
porte, Lazer e Turismo do
Estado de São Paulo.

Equipe de Futsal de Itapetininga disputa partida na
próxima quarta-feira

Também pelos Jo-
gos da Juventude, a Equi-
pe de Futsal de Itapetininga
disputa mais uma etapa do
campeonato na próxima
quarta-feira (dia 2), contra o
time de Paranapanema.

A partida acontece
às 20 horas, no Ginásio
Municipal de Esportes
“Ayrton Senna da Silva”,

localizado à Avenida José de
Moraes Terra, s/nº, Vila
Barth. 

No último jogo
pelo campeonato, Itapeti-
ninga goleou em cima de
Angatuba, 5 a 1.

O time entrou em
quadra com os jogadores
Cesar, Matheus, Luan,
Leonardo, Juninho, Fabri-

cio, Gustavo, Rodrigo, Bo-
quinha, Tiago, Leo, Daniel,
Neto  e o Técnico Marinho
Mello.

Lembrando que,
neste sábado (dia 28), as 17
horas, em Praia Grande, pelo
Campeonato Metropolitano,
A 2, Federação Paulista de
Futsal, a equipe joga com a
equipe de A.A.Praia Grande.

Dando continuida-
de ao trabalho já realizado
pela Prefeitura de Itapetinin-
ga, na busca de novos ta-
lentos e também no incenti-
vo do esporte no município,
através de eventos gratuitos
que possibilitem a igual-
dade entre todos, a Secre-
taria de Esporte e Lazer irá
realizar mais uma edição
da COPA BABY.

O evento, que vai
para a sua 6ª edição, deve
reunir as principais forças
do futsal de Itapetininga e
região, divididos por cate-
gorias que vão do sub 7 ao

Congresso Técnico da 6ª Copa Baby acontece nesta
sexta-feira

sub 17.
Os jogos aconte-

cerão sempre aos sába-
dos e domingos nos Gi-
násios  Municipais  de
Esportes, Ayrton Senna da
Silva e Mário Carlos
Martins.

Nesta sexta-feira
(dia 27), às 19 horas, no Polo
Municipal Chopin Tavares
de Lima (UAB-Universidade
Aberta do Brasil), localizado
na Avenida Cyro Albuquer-
que, nº 4.750, Bairro do
Taboãozinho, e a Prefeitura
de Itapetininga, por meio da
Secretaria de Esporte e

Lazer, realiza o congresso
técnico do evento.

Na edição passada
da Copa Baby participaram
cerca de 200 equipes de 60
agremiações, tendo a par-
ticipação inclusive de mu-
nicípios da região, ao todo
mais de 2.000 atletas.

A cada ano, a com-
petição ganha mais partici-
pantes, tendo em vista que
o mesmo é realizado sem
qualquer custo para as equi-
pes, proporcionando a par-
ticipação de todos, inde-
pendente da situação eco-
nômica.
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