
ATOS DO PODER EXECUTIVO
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 315/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua João Ayres de Camargo, Morada do Sol, com inscrição cadastral n.
01.13.200.0023.001, no valor de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), tendo em vista que deixou
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.666/12 de 07.08.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 15/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Marçal Gonçalves, Vila Prestes, com inscrição cadastral n.
01.02.135.0100.001, no valor de R$ 619,80 (Seiscentos e dezenove reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 123,36 (Cento e vinte e três reais e trinta e
seis centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 359/03/2012, conforme publicação
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 18 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo fiscal n. 15.875 de 17 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 17/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Fernandes da Silva, Jardim Paulista, com inscrição
cadastral n. 01.07.074.0161.001 no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que
deixou de cumprir a Notificação n. 227/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do
Município no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por
deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26

de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 14.569 de 09 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 19/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Lucas Nogueira Garcez, Vila Belo Horizonte, com inscrição
cadastral n. 01.03.105.0245.001 no valor de R$ 2.412,00 (Dois mil quatrocentos e doze reais), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 482,40 (Quatrocentos e
oitenta e dois reais e quarenta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 339/03/
2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012,
conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente
conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 17.656 de 04 de maio de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 20/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Taro Oi, Vila José Salem, com inscrição cadastral n.
01.02.420.0200.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação n. 114/01/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 12 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 6.257 de 24 de fevereiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 21/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Taro Oi, Vila José Salem, com inscrição cadastral n.
01.02.420.0220.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação n. 116/01/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 12 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 6.255 de 24 de fevereiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 22/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Raymundo Domingues, Vila Prestes, com inscrição cadastral
n. 01.03.019.1270.001 no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 399/03/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 15.990 de 18 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 23/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Amâncio Diniz, Jardim Santa Inês, com inscrição
cadastral n. 01.02.650.0300.001, no valor de R$ 139,20 (Cento e trinta e nove reais e vinte centavos),
mais um acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 27,84 (Vinte e sete
reais e oitenta e quatro centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 395/03/2012,
conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 17 de abril de 2012, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado
o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 15.256 de 12 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 25/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem, com inscrição cadastral n.
01.02.440.0010.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação n. 081/01/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 5.632 de 15 de fevereiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 27/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Martinho Asen, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral
n. 06.23.004.0396.001 no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 315/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 14.570 de 09 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 29/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Josefa Vieira Pinto, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral
n. 06.23.019.0393.001 no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 223/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 14.571 de 09 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 30/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Josefa Vieira Pinto, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral
n. 06.23.019.0383.001 no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 223/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 14.571 de 09 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 44/
12 ao proprietário do imóvel sito a Av. Joaquim Fogaça de Almeida Neto, Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01.13.110.0239.001 no valor de R$ 175,80 (Cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos),
mais um acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 35,16 (Trinta
cinco reais e dezesseis centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 3.308/12/2011,
conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado
o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 1.609 de 16 de janeiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 45/
12 ao proprietário do imóvel sito a Av. Joaquim Fogaça de Almeida Neto, Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01.13.028.0049.001 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação n. 643/04/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial
do Município no dia 18 de maio de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997,
por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 5.489 de 15 de fevereiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 59/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Acacio de Moraes Terra, Jardim Brasil, com inscrição cadastral n.
01.08.118.0144.001 no valor de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por
cento) de taxa de administração, no valor de R$ 15,00 (Quinze reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação n. 3.425/12/2011, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 1.625 de 16 de janeiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 60/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Acacio de Moraes Terra, Jardim Brasil, com inscrição cadastral n.
01.08.118.0154.001 no valor de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por
cento) de taxa de administração, no valor de R$ 15,00 (Quinze reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação n. 3.427/12/2011, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 1.626 de 16 de janeior de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 61/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil, com inscrição cadastral n.
01.08.118.0065.001 no valor de R$ 76,35 (Setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 15,27 (Quinze reais e vinte
e sete centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 3.434/12/2011, conforme
publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme determina
o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido
imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 2.852 de 24 de janeiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 66/
12 ao proprietário do imóvel sito a Estrada Vicente Rodrigues Furtado, Vila Belo Horizonte, com inscrição
cadastral n. 01.03.087.0187.001 no valor de R$ 346,50 (Trezentos e quarenta e seis reais e cinqüenta
centavos), mais um acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 69,30
(Sessenta e nove reais e trinta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 323/03/
2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 28 de abril de 2012,
conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente
conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 16.388 de 23 de abril de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 67/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Joaquim Pedro de Oliveira, Vila Belo Horizonte, com inscrição
cadastral n. 01.03.104.0266.001 no valor de R$ 874,00 (Oitocentos e setenta e quatro reais), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 174,80 (Cento e setenta e
quatro reais e oitenta centavos ), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 2830/11/2011,
conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado
o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
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de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 1.283 de 12 de janeiro de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 68/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0070.001 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 69/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.04100.001 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 70/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0110.001 no valor de R$ 151,50 (Cento e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), mais
um acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,30 (Trinta reais e
trinta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

 Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 71/12
ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0130.001 no valor de R$ 90,00 (Noventa reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por cento)
de taxa de administração, no valor de R$ 18,00 (Dezoito reais), tendo em vista que deixou de cumprir a
Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20
de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 72/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0140.001 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 73/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0150.001 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 74/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0160.001 no valor de R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de
manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 75/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0172.001 no valor de R$ 229,20 (Duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 45,84 (Quarenta e cinco
reais e oitenta e quatro centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 254/02/2012,
conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado
o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 76/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0184.001 no valor de R$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 43,20 (Quarenta e três reais e vinte centavos),
tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação efetuada no
Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n.
4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os
serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 77/
12 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0230.001 no valor de R$ 288,00 (Duzentos e oitenta e oito reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 57,60 (Cinquenta e sete reais e sessenta
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 254/02/2012, conforme publicação
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 20 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 11.462 de 26 de março de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

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 Sizenando de Carvalho, Jardim Santa Inês – 01.02.720.0240.001
2-Rua Antonio Joel de Oliveira, Vila Barth – 01.14.101.0119.001
3-Rua José Afonso, Vila Labrunetti – 01.14.057.0166.001
4-Rua Hermogenes de Paula Bernardes, Jardim Colombo – 01.14.046.0202.001
5-Rua Engº. Sergio Angra de Oliveira Machado, Jardim Colombo – 01.14.046.0327.001
6-Rua José Martinho Asen, Jardim Monte Santo – 06.23.002.0131.001 – 06.23.002.0141.001.
- 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

Memorando nº 023/2012
Ref. Retificar a Publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Retifico a publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2011, sendo que o nº.
correto é 12/2010, face a Funcionária Pública Municipal N.C.R., anexa na forma impressa e digitalizada,
no Semanário Oficial do Município.

OSWALDO BENEDITO MORELLI
Secretário Municipal de Saúde

Memorando nº 024/2012
Ref. Retificação da Publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Retifico a publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº 06/2011, sendo que o nº.
correto é 05/2011, face ao Funcionário Público Municipal H.D.S., anexa na forma impressa e digitalizada,
no Semanário Oficial do Município.

OSWALDO BENEDITO MORELLI
Secretário Municipal de Saúde

Memorando nº 26/2012
Ref. Retificação de Publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Solicitamos as providências necessárias para publicação da Instauração de Processo Administrativo
Disciplinar nº 07/2012, sendo que o nº. correto é 06/2011, face ao Funcionário Público Municipal
I.R.D.A., anexa na forma impressa e digitalizada, no Semanário Oficial do Município.

OSWALDO BENEDITO MORELLI
Secretário Municipal de Saúde

Memorando nº 027/2012
Ref. Retificação da Publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Retifico a publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2012, sendo que o nº.
correto é 09/2012, face ao Funcionário Público Municipal M.A.P.T., anexa na forma impressa e digitalizada,
no Semanário Oficial do Município.

OSWALDO BENEDITO MORELLI
Secretário Municipal de Saúde

Memorando/PAD nº 025/2012
Ref. Retificação de Publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Retifico a publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº 10/2012, sendo que o nº.
correto é 11/2012, em face da Funcionária Pública Municipal E.M.P.T., anexa na forma impressa e
digitalizada, no Semanário Oficial do Município.

OSWALDO BENEDITO MORELLI
Secretário Municipal de Saúde

Memorando nº 022/2012
Ref. Retificar a Publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
 Retifico a publicação da Instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2012, sendo que o nº.
correto é 11/2011, em face de Funcionária Pública Municipal R.C.S.C., anexa na forma impressa e
digitalizada, no Semanário Oficial do Município.

OSWALDO BENEDITO MORELLI
Secretário Municipal de Saúde

LEI Nº 5.613, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga, autorizada a outorgar a empresa Realdesc Indústria
e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob
o nº 05.306.092/0001-56, sediada a Rua Benedita Silva Rosa, 40, Vila Carolina - SP, na cidade Itapetininga,
SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, se houver interesse das
partes, independente de concorrência pública, de acordo com o disposto no Artigo 159, §1º da Lei
Orgânica do Município, Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel de sua propriedade, situado na
Avenida Padre João Cristiano Peter, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 73.661, com as
seguintes medidas e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado no lado impar da Avenida Padre João Cristiano
Peter, na quadra completada pelas Ruas Sarita Henriques Peixoto, Bruno Emanuel Fregona, Christiano de
Mauricio Pontes, Juracy Galvão e Isaura, no local denominado Vila Hungria, no município e comarca de
Itapetininga, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 2, localizado
no cruzamento da Rua Christiano de Mauricio Fontes com a Rua Bruno Emanuel Fregona, na divisa com
o Conjunto Habitacional Itapetininga F, de propriedade da CDHU; deste segue até o vértice 3, no azimute
279°48’03", em uma distância de 90,89 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice A12, no azimute
266°39’32", em uma distância de 17,37 metros, confrontando do vértice 2 ao vértice A12, com o
Conjunto Habitacional Itapetininga F, de propriedade da CDHU; defletindo à direita segue até o vértice
A13, no azimute 356°39’18", em uma distância de 91,01 metros, confrontando com terreno sem
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construção, parte da Matricula n° 73.661, de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapetininga; defletindo
à direita segue até o vértice A8, no azimute 88°48’23", em uma distância de 68,00 metros; defletindo à
direita segue em linha curva com raio de 30,00 metros e desenvolvimento de 37,95 metros até o vértice
A9; defletindo à direita segue até o vértice A10, no azimute 161°17’27", em uma distância de 60,31
metros; defletindo à direita segue em linha curva com raio de 30,00 metros e desenvolvimento de 21,85
metros, até o vértice A11; defletindo à direita segue até o vértice 2, início da descrição, no azimute de
203°01’42", em uma distancia de 8,56 metros, confrontando do vértice A13 ao vértice 2, com o lado
impar da Avenida Padre João Cristiano Peter; fechando assim uma área de 10.000,00 m²”.
Art. 2º A Cessionária se compromete a executar a construção e implantação da indústria Realdesc
Indústria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda. EPP dentro do prazo de 02 (dois) anos, a contar da
publicação desta Lei, sendo que o início das obras deverá ser de 06 (seis) meses.
Art. 3º A extinção ou dissolução da Cessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das
condições instituídas nesta Lei, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará rescisão da
cessão, revertendo o imóvel automaticamente à disponibilidade da Prefeitura, independente de interpelação
judicial e incorporando-o ao seu patrimônio, com todas as edificações nela construída, ainda que necessária,
sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Art. 4º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e
condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 5º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 6º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura
Municipal, independentemente de interpelação judicial.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.614, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida - CONDEFI, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
– CONDEFI, no município de Itapetininga, vinculado ao órgão municipal responsável pela Promoção
Social, como órgão consultivo, deliberativo, permanente e fiscalizador, visando assegurar o regular
exercício dos direitos civis e humanos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, assessorando o
Governo Municipal, nas ações voltadas à Política Municipal de Atendimento e Defesa das Pessoas com
Deficiência e Mobilidade Reduzida.
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade
Reduzida -  CONDEFI:
I – definir as prioridades e as diretrizes sobre a Política Municipal de Atendimento e Defesa das Pessoas
com Deficiência e Mobilidade Reduzida, através de mecanismos que garantam a participação popular, que
será homologado e implementado pelo Prefeito, através de decreto;
II - promover e defender os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, opinando e
propondo soluções às denúncias encaminhadas sobre questões relativas à violação desses direitos;
III – fiscalizar a qualidade de adequação da prestação de serviços na área de atendimento e apoio às pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida, nas instituições públicas e privadas, bem como em entidades do
terceiro setor, sediadas no Município de Itapetininga;
IV – propor a formulação de estudos e pesquisas, a fim de identificar as condições relativas aos interesses
das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida quanto à educação, saúde, assistência social, acessibilidade,
trabalho e outros, no Município de Itapetininga ;
V – propor a realização de programas de conscientização e de educação para a sociedade em geral, com
vistas à inclusão e a valorização da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida;
VI – articular com órgãos federais e estaduais, bem como com instituições privadas sem fins lucrativos,
organizações sociais e organizações não governamentais, com vistas à formalização de parcerias e
convênios, para a captação de recursos que possibilitem a execução de projetos e programas direcionados
às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no Município de Itapetininga;
VII – propor a inclusão dos programas elaborados conforme a Política Municipal de Atendimento e
Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária do Município;
VIII – convocar, ordinariamente, a cada 02(dois) anos ou, extraordinariamente, a Conferência Municipal
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para avaliar a situação da pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida, e propor diretrizes para aperfeiçoamento da Política Municipal de Atendimento e
Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, programas, projetos e serviços relacionados;
IX – contatar e articular com as empresas sediadas no Município e região que buscam novos talentos e
potencial humano, visando garantir o aproveitamento da qualificação profissional e educacional, habilidades
e competências dos Profissionais com Deficiência e Mobilidade Reduzida.
X - articular-se com os demais conselhos municipais de políticas públicas;
XI – elaborar o seu regimento interno, dispondo sobre sua organização e funcionamento, que será
homologado pelo Prefeito, através de decreto.
Art. 3° O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - CONDEFI será
composto por 14 conselheiros, na seguinte conformidade:
I  – 07 (sete) representantes, e respectivo suplente, do Poder Executivo, especialmente dos órgãos
municipais que sejam responsáveis pelas seguintes áreas de atuação: promoção social, educação, saúde,
trânsito, obras e serviços, planejamento, trabalho e desenvolvimento;
II – 04(quatro) representantes da sociedade civil, e respectivos suplentes, decorrentes de entidades de
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e/ou de organizações sem fins lucrativos e/ou entidades
prestadoras de serviços e /ou associações e/ou fundações e/ou movimentos sociais, diretamente ligados à
defesa e/ou ao atendimento da pessoa com deficiência, com sede no Município, buscando-se atender à
globalidade das deficiências, tais como: intelectual, física, visual, múltiplas, deficiência auditiva, autismo
e paralisia cerebral.
III – 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção de Itapetininga/SP e respectivo

suplente;
IV – 01 (um) representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga, e respectivo
suplente;
V – 01 (um) representante da Associação Comercial de Itapetininga, e respectivo suplente;
§ 1º Os suplente terão plenos poderes para substituir os titulares, provisoriamente, em suas faltas ou
impedimentos, ou em definitivo, no caso de vacância da titularidade, na forma em que dispuser o Regimento
Interno.
§ 2º Os representantes de sociedade civil, decorrentes de entidades sociais, titulares e suplentes, serão
escolhidos em sessão plenária, direta e livremente pelos integrantes das entidades sociais.
§ 3º Os representantes das entidades previstas nos incisos III, IV e V deste artigo serão indicados por seus
respectivos Presidentes.
§ 4º Os representantes do Poder Executivo são de livre escolha do Prefeito, podendo ser substituídos a
qualquer tempo, a critério do Prefeito, dando preferência àqueles profissionais que desenvolvam ou se
interessem por trabalhos relacionados aos assuntos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
§ 5º Todos os Conselheiros serão nomeados por Decreto do Executivo.
Art. 4° O mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e Mobilidade Reduzida - CONDEFI será de dois anos, permitida a recondução por mais uma
vez, de igual período.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade
Reduzida – CONDEFI será constituído por uma mesa diretora constituída pelos ocupantes dos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, que serão eleitos entre seus pares
na primeira reunião ordinária de cada mandato, para o mandato de um ano, permitida uma única recondução,
por igual período, na forma em que dispuser o Regimento Interno.
Art. 5º As funções de Conselheiro do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência e Mobilidade Reduzida - CONDEFI não serão remuneradas e seu exercício será considerado
serviço de relevância pública prestado ao Município.
Art. 6º Os recursos do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade
Reduzida – CONDEFI são constituídos de:
I - contribuições do Município, consignadas no seu orçamento ou em créditos especiais;
II – doações, legados e outras rendas;
Parágrafo único. Anualmente o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
e Mobilidade Reduzida – CONDEFI prestará contas de suas atividades, com o envio de documentação,
inclusive de ordem financeira, ao Prefeito.
Art. 7º Os casos omissos na presente Lei serão resolvidos pelo Conselho, em decisão aprovada pela
maioria de seus membros.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI N 5.615, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a institucionalização do Polo de Educação à Distância ‘Chopin Tavares de Lima’, e dá outras
providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica institucionalizado no Município de Itapetininga, o Polo de Educação à Distância “Chopin
Tavares de Lima”, simplesmente denominado Polo EaD de Itapetininga, unidade educacional voltada
prioritariamente para o desenvolvimento de modalidade de educação à distância, com a finalidade de
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior, técnica e de capacitação
profissional no País.
Parágrafo único. O Polo EaD de Itapetininga tem a sua sede à Avenida Doutor Cyro de Albuquerque, 4.750
– Taboãozinho – Itapetininga/SP.
Art. 2° São objetivos do Polo EaD de Itapetininga:
I -  Oferecer prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada a professores da
educação básica;
II - Oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação
básica;
III -  Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do conhecimento;
IV -  Fomentar o desenvolvimento institucional para a modalidade de educação à distância, bem como a
pesquisa em metodologias inovadoras de ensino superior apoiados em tecnologias de informação e
comunicação.
V -  Oferecer cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu.
VI -  Oferecer cursos técnicos e de capacitação profissional.
Art. 3º Compete ao Poder Executivo disponibilizar a infraestrutura física, logística, financeira e de
pessoal, necessária ao funcionamento do Polo EaD de Itapetininga.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a apropriar as despesas decorrentes da implantação e manutenção
do Polo EaD de Itapetininga à conta das dotações orçamentárias anualmente consignadas no Orçamento
Municipal, compatibilizando com as dotações orçamentárias existentes, observando-se os limites de
movimentação e empenhos de pagamentos da programação orçamentária e financeira.
§ 1º O Polo EaD de Itapetininga receberá dotações orçamentárias do Município de Itapetininga a serem
consignadas anualmente no Orçamento Municipal, destinados à manutenção do Polo e à aquisição de
materiais de expediente.
§ 2º As despesas decorrentes da manutenção do Polo EaD de Itapetininga deverão constar no Plano Pluri
Anual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
Art. 5º Compete às instituições de ensino parceiras o planejamento, a oferta e a operacionalização dos
cursos, incluindo-se a produção de material, seleção de alunos e a tutoria presencial.
Parágrafo único. Os tutores presenciais serão solicitados em números indicados pelas instituições parceiras,
que farão o processo de seleção dos mesmos.
Art. 6º O Coordenador do Polo EaD de Itapetininga será, preferencialmente,  um Professor da Rede
Pública, com experiência  comprovada de atuação de, no mínimo, 03 (três anos) na área educacional, e
01(um) ano na direção.
§ 1º O Coordenador do Polo será um importante interlocutor para assuntos e termos relativos às políticas
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públicas a área educacional, abrangendo desde a consolidação de ações, acadêmicas e cultural determinante
para as metas do desenvolvimento regional sustentável.
§ 2º As instituições parceiras escolherão o Coordenador de Polo, mediante indicação do Município em
listra tríplice.
Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias, convênios e protocolos de
cooperação técnica com instituições de ensino na modalidade ensino à distância, presencial e semipresencial,
com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de curso e programas de educação superior, técnica ou
de capacitação profissional no Município.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.616, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso – FMI no Município de Itapetininga, e dá outras
providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal do Idoso (FMI), instrumento de captação, repasse e aplicação de
recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de
planos, programas, projetos e ações das entidades e instituições juridicamente organizadas e inscritas no
Conselho Municipal do Idoso (CMI), voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos dos idosos no
município de Itapetininga.
Art. 2º Constituirão receitas do Fundo Municipal do Idoso:
I – recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados vinculados à Política Nacional do Idoso;
II – dotação consignada anualmente no orçamento do Município e verbas adicionais que a Lei estabelecer
no decurso de cada exercício;
III – transferências do Fundo Nacional e Estadual do Idoso, na forma da lei;
IV – as resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas;
V – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
VI – as advindas de acordos, convênios, doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e
legados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não-governamentais;
VII – as provenientes das multas aplicadas com base na Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003;
VIII – recursos oriundos de heranças jacentes.
IX – doações de pessoas físicas e jurídicas em conformidade com a Lei Federal n. 12.213, de 20 de janeiro
de 2010, que autoriza a dedução do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas nas doações
efetuadas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais e altera o art. 12, inciso I, da Lei Federal n.
9.250, de 26 de dezembro de 1995.
X - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 3º O Fundo Municipal do Idoso (FMI) ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de
Promoção Social, tendo sua destinação liberada por meio de planos, projetos, programas, ações e atividades
aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso.
§ 1º Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação “Fundo
Municipal do Idoso”, para movimentação dos recursos financeiros do Fundo.
§ 2º Caberá à Secretaria Municipal de Promoção Social gerir o Fundo Municipal do Idoso, sob a orientação,
fiscalização e controle do Conselho Municipal do Idoso, cabendo ao seu titular:
I – realizar os repasses financeiros do Fundo, observada as disposições legais referentes ao seu controle e
contabilização, segundo programas de distribuição e consignações previamente aprovados pelo Conselho
Municipal do Idoso (CMI);
II – captar recursos para o Fundo Municipal do Idoso (FMI);
III – movimentar os recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI), obedecidas as normas dos demais
órgãos municipais;
IV – prestar contas da movimentação financeira do Fundo Municipal do Idoso (FMI) ao Conselho
Municipal do Idoso (CMI), através de documentos, balancetes elaborados pelo Setor de Finanças, anualmente
ou quando solicitado;
V – submeter à apreciação e aprovação do Conselho Municipal do Idoso (CMI) os atos normativos que se
refiram à aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI);
VI – diligenciar junto às entidades conveniadas com recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI),
objetivando a coleta de dados qualitativos e quantitativos para elaboração de relatórios avaliativos e de
cumprimento do objeto;
VII – proporcionar suporte de pessoal técnico para execução do Fundo Municipal do Idoso (FMI) e a
contabilização necessária; e
VIII – comunicar ao Conselho Municipal do Idoso (CMI) toda e qualquer irregularidade detectada na
utilização dos recursos repassados à entidades ou programas conveniados pelo Fundo Municipal do Idoso
(FMI).
Art. 4º Os recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI) destinam-se a:
I – despesas com projetos, programas e serviços voltados para a promoção, proteção e defesa do idoso;
II – despesas com consultoria, projetos de pesquisa ou de estudo, relacionados com o idoso;
III – despesas com programas de treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos;
IV – financiamento total ou parcial de programas ou projetos do Governo Municipal, voltados para a
promoção, proteção e defesa do idoso, e/ou ações estabelecidas em editais de chamamentos públicos,
voltados a entidades ou instituições inscritas no Conselho Municipal do Idoso (CMI);
V – pagamento e/ou ressarcimento de despesas a representantes do CMI em eventos e atividades mediante
aprovação do Conselho;
VI – pagamento de serviços técnicos de assessoria, de comunicação e de divulgação de interesse do

Conselho Municipal do Idoso (CMI);
VII – apoio na realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção, defesa,
controle e garantia dos direitos do idoso;
VIII – manutenção de banco de dados com informações sobre programas, projetos e atividades
governamentais e não-governamentais de âmbito municipal, regional, estadual, federal e internacional
relativos ao idoso; e
IX – aquisição de material permanente e de consumo, necessários ao desenvolvimento dos programas

referidos no inciso I deste artigo e/ou para estrutura e funcionamento do Conselho Municipal do Idoso
(CMI).
Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI) somente serão utilizados ou aplicados
em programas, projetos, serviços e ações voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso,
assim como, ao estudo, à pesquisa e garantia de seus direitos.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI), em conjunto com a
Secretaria Municipal de Promoção Social.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.617, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento
Residencial – FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias destinadas à
alienação para famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida – PMCMV, do Governo Federal, fica autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento
Residencial – FAR, regido pela Lei no. 10.188, de 12.02.2001, representado pela Caixa Econômica
Federal, responsável pela gestão do FAR e pela operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida
- PMCMV, o imóvel descrito abaixo:
“Um terreno urbano, de formato irregular, localizado no lado par da Rua Flávio Monteiro de Carvalho
Júnior, constituído pelas glebas 37 e 08, da Quadra A, do loteamento denominado Vila Belo Horizonte, na
quadra completada pelas Ruas João Catarino de Barros Cleto e Ricardo Martins e pelo Ribeirão dos
Cavalos, no município e comarca de Itapetininga/SP, com a seguinte descrição: Inicia no ponto 63,
localizado no lado par da Rua Flávio Monteiro de Carvalho Júnior, distante 182,00 metros da esquina com
lado par da Rua João Catarino de Barros Cleto; deste segue com azimute 156°58’59", em uma distância de
384,45 metros, até o ponto 26ª, confrontando com a gleba 9 (matrícula 46.409), de propriedade de
Milton Flávio Moura; deflete a direita segue a jusante do Ribeirão dos Cavalos, com os seguintes azimutes
e distâncias: 218°21’12", em uma distância de 9,93 metros, até o ponto 27; segue com azimute 186°30’30",
em uma distância de 19,23 metros, até o ponto 28; segue com azimute 175°18’05", em uma distância de
15,73 metros, até o ponto 29; segue com azimute 219°47’16", em uma distância de 7,26 metros, até o
ponto 30; segue com azimute 279°20’39", em uma distância de 8,28 metros, até o ponto 31; segue com
azimute 293°07’49", em uma distância de 6,45 metros, até o ponto 32; segue com azimute 241°35’22",
em uma distância de 12,83 metros, até o ponto 33; segue com azimute 200°39’39", em uma distância de
19,35 metros, até o ponto 34; segue com azimute 233°48’53", em uma distância de 11,48 metros, até o
ponto 35; segue com azimute 221°25’05", em uma distância de 29,67 metros, até o ponto 36; segue com
azimute 195°44’34", em uma distância de 9,75 metros, até o ponto 37; segue com azimute 223°04’43",
em uma distância de 11,05 metros, até o ponto 38; segue com azimute 249°11’27", em uma distância de
7,33 metros, até o ponto 39; segue com azimute 277°54’09", em uma distância de 4,99 metros, até o
ponto 40; segue com azimute 10°25’29", em uma distância de 3,14 metros, até o ponto 41; segue com
azimute 320°11’09", em uma distância de 10,63 metros, até o ponto 42; segue com azimute 280°28’10",
em uma distância de 10,27 metros, até o ponto 43; segue com azimute 296°40’14", em uma distância de
14,99 metros, até o ponto 44; segue com azimute 292°49’32", em uma distância de 13,76 metros, até o
ponto 45; segue com azimute 278°39’01", em uma distância de 11,27 metros, até o ponto 46, confrontando
desde o ponto 26ª, com o Ribeirão dos Cavalos; do ponto 46 ao 56, confronta com imóveis (partes da
Gleba 6), situados no lado ímpar da Rua Ricardo Martins, assim definidos: segue com azimute 336°47’43",
em uma distância de 277,98 metros, até o ponto 47, confrontando neste trecho com imóvel nº 111 de
propriedade de Luiz Edson Arantes, com terreno sem construção de propriedade de Wataru Mitsuono,
com terreno sem construção de propriedade de Sebastião F. Ricardo da Silva; com imóvel nº 277 de
propriedade de Marcos Valério Campos Oliveira, imóvel nº 281 de propriedade de Noel Pinto da Silva,
com imóvel nº 231 de propriedade de Amauri Fernandes de Oliveira, com imóvel nº 251 de propriedade
de Cecília Meireles Cardoso; com terreno sem construção de propriedade de José Jurandir de Lima, com
terreno sem construção de propriedade de João Vieira de Barros Neto, com terreno sem construção de
propriedade de Karina Pontes Dias Oliveira; e com imóvel nº 201 de propriedade de William Carriel
Verdadeiro; do ponto 47 segue com azimute 337°53’49", em uma distância de 12,22 metros, até o ponto
48; segue com azimute 337°06’08", em uma distância de 17,79 metros, até o ponto 49, confrontando
desde o ponto 47, com terrenos sem construção de propriedade de Waldemar Alves de Oliveira e João
Domingues Salustiano; do ponto 49 segue com azimute 337°37’53", em uma distância de 12,90 metros,
até o ponto 50, confrontando com terrenos sem construção de propriedades de Roberto Domingues
Salustiano e Daniel de Jesus de Oliveira; do ponto 50 segue com azimute 336°07’58", em uma distância
de 28,93 metros, até o ponto 51, confrontando com o imóvel nº 137 de propriedade de Aline Rodrigues
Lima, imóvel sem construção de propriedade de José de Almeida, com imóvel nº 131 de propriedade da
Conferência Vicentina do Menino Jesus e com terreno sem construção de propriedade de Manoel Santiago;
do ponto 51 segue com azimute 339°35’03", em uma distância de 8,60 metros, até o ponto 52; segue com
azimute 337°02’03", em uma distância de 24,51 metros, até o ponto 53, confrontando desde o ponto 51,
com terreno sem construção de propriedade de Antonio Soeiro Magalhães, com imóvel nº 51 de propriedade
de Pedro Dassi; do ponto 53 segue com azimute 337°05’51", em uma distância de 50,24 metros, até o
ponto 54, confrontando com o terreno sem construção de propriedade de João Batista Bodo Neto, com
terreno sem construção de propriedade de Geny Machado Mariano, com terreno sem construção de
propriedade de Manoel Cyriaco da Rocha Vieira, com terreno sem construção de propriedade de José
Renato R. Alves, com imóvel nº 25 de propriedade de Paulo Carlos Nunes Pereira, e com imóvel nº 35 de
propriedade de Virginia Nanini; do ponto 54 segue com azimute 336°32’12", em uma distância de 25,08
metros, até o ponto 55; segue com azimute 342°45’30", em uma distância de 0,88 metros, até o ponto
56, confrontando, desde o ponto 54, com o terreno sem construção de propriedade de Jair Joaquim dos
Santos, com imóvel nº 15 de propriedade de João Batista Teles, e com terreno sem construção, de
propriedade de Francisco Nanini; do ponto 56, localizado no lado par da Rua Flávio Monteiro de Carvalho
Júnior, distante 36,17 metros da esquina com a Rua Ricardo Martins, deflete à direita segue com azimute
88°00’35", em uma distância de 25,45 metros, até o ponto 57; segue com azimute 92°11’54", em uma
distância de 43,76 metros, até o ponto 58; segue com azimute 83°15’32", em uma distância de 111,62
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metros, até o ponto 63, ponto inicial da descrição deste perímetro, confrontando desde o ponto 56, com
o lado par da Rua Flávio Monteiro de Carvalho Júnior (antiga Rua 1), encerrando uma área de setenta e
sete mil e oitocentos (77.800,00) metros quadrados, objeto da matrícula nº 77.230 do Cartório de
Registro de Imóveis de Itapetininga, com cadastro municipal nº 01.03.013.0637.001.”
Parágrafo único. O imóvel descrito neste artigo, cuja avaliação totaliza o montante de R$ 157.000,00
(cento e cinquenta e sete mil reais), é, por esta Lei, desafetado de sua natureza de bem público e passa a
integrar a categoria de bem dominial.
Art. 2º O bem imóvel descrito no artigo 1º desta Lei será utilizado exclusivamente no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida – PMCMV e constará dos bens e direitos integrantes do FAR – Fundo de
Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos
haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tais bens, as seguintes restrições:
I - Não integrem o ativo da Caixa Econômica Federal;
II - Não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal;
III - Não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de liquidação judicial
ou extrajudicial;
IV - Não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal;
V - Não são passíveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados
que possam ser;
VI - Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel.
Art. 3º O Donatário terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei exclusivamente para
construção de unidades habitacionais, destinadas à população de baixa renda.
Parágrafo único. A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo Donatário para
cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no Programa Minha Casa
Minha Vida – PMCMV.
Art. 4º A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei ficará automaticamente
revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se:
I – o Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no artigo 3º desta Lei;
II – A construção das unidades habitacionais não iniciarem em até 36 (trinta e seis) meses contados a partir
da efetiva doação, na forma desta Lei.
Art. 5º O imóvel objeto da doação descrito no artigo 1º desta Lei, destinado ao atendimento do Programa
de Arrendamento Residencial nos termos da Lei Federal nº 10.188/2001, ficará isento do recolhimento do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), bem como das taxas e emolumentos municipais
incidentes, nos termos da Lei Municipal nº 4.670, de 26 de junho de 2002 e da Lei Municipal nº 4.998, de
3 de novembro de 2005.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.618, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Altera a Lei Municipal nº 2.996, de 19 de abril de 1990, que dispõe sobre construção urbanas no Jardim
Marabá, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.996, de 19 de abril de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes disposições urbanísticas, especificamente, para o quadrilátero
formado pela Rua José Gomes de Camargo, Avenida Wenceslau Braz, Rua Carlos Araujo e Rua José Soares
Hungria, localizado no Jardim Marabá. (N.R.)
Art. 2º Fica acrescido de parágrafo único o artigo 1º da Lei Municipal nº 2.996, de 19 de abril de 1990, com
a seguinte redação:
“Art. 1º . . .
Parágrafo único. As disposições desta Lei aplicam-se a ambos os lados das citadas ruas públicas, no trecho
compreendido pelo quadrilátero descrito no caput deste artigo.” (N.R.)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.619, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Institui o Conselho Municipal de Gestão do Polo de Educação à Distância ‘Chopin Tavares de Lima’ (Polo
EaD), e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Gestão do Polo de Educação à Distância “Chopin Tavares
de Lima” (Polo EaD), órgão colegiado com caráter deliberativo e normativo, com a finalidade de
acompanhar a implementação e execução das atividades do Polo de Educação à Distância “Chopin
Tavares de Lima” (Polo EaD), de forma a assegurar o seu pleno funcionamento, os benefícios educacionais
a sociedade e a qualidade do ensino ofertado no Município.
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Gestão do Polo de Educação à Distância “Chopin Tavares de
Lima” (Polo EaD):
I -  Acompanhar e apoiar o desenvolvimento das atividades realizadas no Polo;
II -  Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal e/ou Federal, a infra-estrutura e as condições
materiais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades do Polo, observando-se as orientações
prescritas no Edital de Seleção, os resultados das avaliações in loco e as normativas do Ministério da
Educação (MEC);
III -  Participar da elaboração da demanda de cursos técnicos, de graduação, de pós- graduação e de
capacitação profissional que atendam as reais necessidades do Município e micro região;

IV -  Subsidiar a elaboração do Plano de Gestão do Polo de Educação à Distância “Chopin Tavares
de Lima” (Polo EaD), observadas as diretrizes gerais da DED/CAPES;
V -  Participar da formulação das políticas e diretrizes para a implementação do Polo de Educação
à Distância “Chopin Tavares de Lima” (Polo EaD), no âmbito do Município;
VI -  Apresentar propostas para elaboração do Regimento Interno do Polo, observando-se as diretrizes
e normativas do Ministério da Educação (MEC) e das Instituições de Ensino Superior (IES) ofertantes dos
cursos;
VII -  Manter, se necessário, intercâmbio com os responsáveis institucionais, com as Instituições de
Ensino Superior (IES) atuantes no Polo e com o Ministério da Educação (MEC), no sentido de resolver
questões relativas à organização do Pólo;
VIII -  Manter e tomar decisões colegiadas visando o bom funcionamento do Pólo, de acordo com as
diretrizes e normas do Ministério da Educação (MEC), das Instituições de Ensino Superior (IES) ofertantes
dos cursos e as finalidades do Polo;
IX -  Cumprir as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), bem como no que se refere à seleção
do Coordenador de Polo.
X -  Elaborar seu Regimento Interno, dispondo sobre sua organização e funcionamento, que será
homologado pelo Prefeito, através de decreto.
Art. 3º O Conselho Municipal de Gestão do Polo de Educação à Distância “Chopin Tavares de Lima”
(Polo EaD) terá a seguinte composição:
I - O Coordenador do Polo;
II - Um representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento, indicado pelo
Poder Executivo;
III - Um representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo;
IV - Um representante do corpo discente;
V - Um representante dos tutores;
VI - Um representante da sociedade civil, indicado pelo Conselho Municipal de Educação.
§ 1º A cada membro titular corresponderá um suplente.
 § 2º Os membros titulares e suplentes, exceto o Coordenador de Polo, terão um mandato de dois anos,
permitida uma única recondução para mandato subseqüente por apenas uma vez.
§ 3º A nomeação dos representantes das Secretarias Municipais ocorrerá a partir da indicação do Sr.
Prefeito Municipal e a escolha dos representantes do corpo discente e dos tutores ocorrerá mediante
eleição por parte dos segmentos ou entidades participantes desse Conselho.
§ 4º Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo em suas ausências e
impedimentos.
§ 5º A Presidência será exercida pelo Coordenador do Polo, que por sua vez deverá indicar entre os
membros o Secretário do Conselho.
§ 6º O Conselho do Polo deverá ser instituído, mediante portaria do Poder Executivo, no prazo de até 30
(trinta) dias, a partir da publicação da presente Lei.
Art. 4º Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a duas reuniões consecutivas ou a quatro
intercaladas durante o ano.
Art. 5º A atuação dos membros do Conselho não será remunerada e é considerada atividade relevante de
interesse social.
Art. 6º O Conselho reunir-se-à ordinariamente a cada dois meses, conforme programado pelo colegiado
e, extraordinariamente, por convocação do seu presidente ou de um terço dos seus membros.
Art. 7º Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar providências ao Chefe do Poder
Executivo.
Art. 8º O Executivo regulamentará a presente Lei no que couber, em especial o Regimento Interno do
Conselho Municipal de Gestão do Polo de Educação à Distância “Chopin Tavares de Lima” (Polo EaD).
Art. 9º 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 quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.620, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga, autorizada a outorgar a empresa Guilhem e Guilhem
Ltda.-ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 54.951.496/0001-08, sediada a Rua
Coronel Fernando Prestes, 165, centro - SP, na cidade Itapetininga, SP, a título gratuito e pelo prazo de
30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, se houver interesse das partes, independente de concorrência
pública, de acordo com o disposto no Artigo 159, §1º da Lei Orgânica do Município, Concessão de Direito
Real de Uso de Imóvel de sua propriedade, situado na Avenida Padre João Cristiano Peter, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis sob nº 73.661, com as seguintes medidas e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, com frente à Avenida Padre João Cristiano Peter, no município
e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao
vértice 6, localizado na Avenida Padre João Cristiano Peter, distante 74,66 metros da esquina com a Rua
Juracy Galvão; deste segue até o vértice 7, no azimute 86°01’43", em uma distância de 49,90 metros;
defletindo à direita segue até o vértice A1, no azimute 88°23’35", em uma distância de 14,03 metros,
confrontando do vértice 6 ao vértice A1, com a Avenida Padre João Cristiano Peter; defletindo à direita
segue até o vértice A6, no azimute 174°20’43", em uma distância de 45,10 metros; defletindo à direita
segue até o vértice A7, no azimute 266°36’38", em uma distância de 65,00 metros; defletindo à direita
segue até o vértice 6, início da descrição, no azimute de 355°43’03", em uma distancia de 45,00 metros,
confrontando do vértice A1 ao vértice 6, com imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Itapetininga;
fechando assim uma área de 2.917,08 m²”.
Art. 2º A Cessionária se compromete a executar a construção e implantação da empresa Guilhem e
Guilhem Ltda.-ME, dentro do prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação desta Lei, sendo que o início
das obras deverá ser de 06 (seis) meses.
Art. 3º A extinção ou dissolução da Cessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das
condições instituídas nesta Lei, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará rescisão da
cessão, revertendo o imóvel automaticamente à disponibilidade da Prefeitura, independente de interpelação
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judicial e incorporando-o ao seu patrimônio, com todas as edificações nela construída, ainda que necessária,
sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Art. 4º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e
condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 5º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 6º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura
Municipal, independentemente de interpelação judicial.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 936, DE 30 DE AGOSTO 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, remanejados de acordo com o seguinte:
I - 1 (um) cargo de Assessor, Ref. IV, da Secretaria de Obras e Serviços para a Secretaria de Trânsito
e Cidadania.
II - 1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, da Secretaria de Trânsito e Cidadania para a Secretaria de
Obras e Serviços.
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 trinta dias de agosto de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 595, DE 30 DE AGOSTO 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, Rafael Batista da Silva Pereira para exercer as funções de Chefe de Setor,
Ref. III, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Departamento de Gestão
e Controle Ambiental, partir de 31/08/2012.
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 596, DE 30 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar Carlos José Belinassi, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços, a partir de 31/08/2012.
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 597, DE 30 DE AGOSTO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar Josué Ferreira Ribeiro, do cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotado na Secretaria
Municipal de Trânsito e Cidadania, a partir de 31/08/2012.
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 598, DE 30 DE AGOSTO 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, Carlos José Belinassi para exercer as funções de Diretor, Ref. V, junto a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, lotado no Departamento de Gestão do Transporte, partir de 31/
08/2012.
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 599, DE 30 DE AGOSTO 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, Josué Ferreira Ribeiro para exercer as funções de Assessor, Ref. IV, junto a
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, lotado no Departamento de Trânsito, partir de 31/08/
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 600, DE 31 DE AGOSTO 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 30.988, de 30 de agosto de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a servidora Eliana de Oliveira Vaz, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 25/08/2012, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar
nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto

PORTARIA Nº 601, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar a Senhora Claudirene das Neves Oliveira, do cargo em comissão de Assessor, Ref. III,
lotada a Secretaria da Educação, a partir de 03/09/2012.
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 602, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear Claudirene das Neves Oliveira, no cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, junto a
Secretaria da Educação, lotada no Departamento de Assessoria Técnica, a partir de 03/09/2012.
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 603, DE 4 DE SETEMBRO 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 11 DE SETEMBRO DE 2012,
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no
cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– PSICÓLOGO– Ref. 11

NOME CLASSIFICAÇÃO
CRISTINA S. A. DIAS BATISTA 6º
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 604, DE 4 DE SETEMBRO 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 11 DE SETEMBRO DE 2012,
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no
cargo abaixo relacionado:-
Cargo: – AGENTE DE DESENVIMENTO SOCIAL– Ref. 09

NOME CLASSIFICAÇÃO
CARLA VIVIANE PROENÇA THOMAZETTO 12º
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA/SP
AVISOS DE EDITAIS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2012 - Processo
nº 186/2012. OBJETO: Contratação de empresa para a construção da Escola Municipal de Ensino
Infantil – Bairro Vila Florestal, de acordo com projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em
anexo. Verba QESE. Fica alterada a data de abertura do certame, em razão da alteração ocorrida na
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro  e assim ficam RETIFICADAS a página 02 do
edital no item 1.2 e também a publicação realizada no Semanário Oficial de Itapetininga na edição do dia
24/08/2012 na pág. 06, conforme segue: onde LÊ-SE: “INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação
deverão ser apresentados até o dia 04 de outubro de 2012, impreterivelmente até às 14:00 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
04/10/2012 as 14:30 hs na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga
(1º.Andar).”; LEIA-SE: “INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até
o dia 11 de outubro 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 11/10/2012 as 10:30 hs na sala de
Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).”, ficando mantidas as
demais informações já publicadas.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2012 -

Processo nº 192/2012. OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e ampliação do CRAS RIO
BRANCO, com fornecimento de material e mão de obra do Prédio onde funcionará o CRAS (Centro
de Referencia de Assistência Social) – Convênio Federal IGD. Ficam RETIFICADAS a página 02 do
edital no item 1.2 e também a publicação realizada no Semanário Oficial de Itapetininga na edição do
dia 31/08/2012 na pág. 02, conforme segue: onde LÊ-SE: “INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de
participação deverão ser apresentados até o dia 05 de outubro de 2012, impreterivelmente até às
14:00 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 05/10/2012 as 14:30 hs na sala de Reuniões do Setor de
Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).”; LEIA-SE: “INICIO DA SESSÃO: Os
envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia 11 de outubro de 2012,
impreterivelmente até às 15:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga,
com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  02 (dois)
ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura
do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 11/10/2012 as 15:30 hs na sala de Reuniões
do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).”, ficando mantidas as demais
informações já publicadas.
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. Itapetininga, 05 de setembro de 2012. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 056, de 03 de Setembro de 2012.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000855/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39, da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, a funcionária MARGARIDA
BORGES CAMPINAS FIDELIS, Atendente de Consultório Dentário, Referência 07-E, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 057, de 03 de Setembro de 2.012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000856/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012
e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 13-09-2012, a
funcionária IOLANDA ALEIXO MACHADO RODRIGUES, Assistente Administrativo, Referência 13-
E ( Det. Jud.), lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 058, de 03 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000857/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, o funcionário ANTONIO DE
MEDEIROS, Servente, Referência 03-E, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com
proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 059, de 03 de Setembro de 2012
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000858/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, a funcionária SONIA
APARECIDA COELHO BODO, Atendente de Consultório Dentário, Referência 07-D, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 060, de 03 de Setembro de 2012
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000859/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, o funcionário CARLOS
AUGUSTO ELIAS, Coletor de Lixo, Referência 05-C, lotado na Secretaria Municipal de Obras e
Serviços, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM
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PORTARIA/SEPREM Nº 061, de 03 de Setembro de 2012.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000860/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, o funcionário NILSON
MACHADO DE OLIVEIRA, Auxiliar de Enfermagem, Referência 08-B, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 062, de 03 de Setembro de 2012
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000861/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, o funcionário HELIO DE LIMA
RODRIGUES, Marceneiro, Referência 07-B, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com
proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº. 063, de 03 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000862/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, a funcionária ODETE DE
FÁTIMA RODRIGUES, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-C, lotada na Secretaria
Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº. 064, de 03 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000863/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e Artigo 45, § 2º, da Lei Complementar nº. 49, de 23-
04-2012, a partir de 31-08-2012, a funcionária PATRÍCIA HELENA DOS SANTOS FARIAS DE
ALMEIDA, Servente, Referência 03-A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos
proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº. 065, de 03 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000864/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e Artigo 45, § 2º, da Lei Complementar nº. 49, de 23-
04-2012, a partir de 31-08-2012, a funcionária JOELMA AYRES DE ALMEIDA MARCONDES
RAMOS, Professora de Educação Básica II - Infantil, Faixa 02-A, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº. 066, de 03 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000865/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo
6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-08-2012, a funcionária MARIA
DONIZETTI HERGESEL, Auxiliar de Educação, Referência 07-D, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 067, de 03 de Setembro de 2.012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000866/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Art. 6°
da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 20-08-2012, a funcionária
MARIA ISABEL RODRIGUES VIANA, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-E,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 068, de 03 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000867/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e Artigo 45, § 2º, da Lei Complementar nº. 49, de 23-
04-2012, a partir de 31-08-2012, a funcionária MARIA DO CARMO SILVA AIRES, Professora de
Educação Básica II - Fundamental, Faixa 04-B, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itapetininga

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato nº 17/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Empresa Sino – Consultoria e Informática Ltda. - EPP
Objeto: Contratação de serviços profissionais especializados em Sistemas de Gestão do Processo Legislativo.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 7.932,00 (sete mil, novecentos e trinta e dois reais).
Data da assinatura: 01 de agosto de 2012.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Contrato nº 18/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga

Contratado: Empresa Alarm Centro Sistemas de Eletrônicos Ltda.
Objeto: Prestação de  serviços de monitoramento de alarme remoto do prédio  da Câmara Municipal,
durante 24 horas por dia.
Vigência: 05 (cinco) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Data da assinatura: 01 de agosto de 2012.
Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Segundo Termo de Aditamento do Contrato n.º 04/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga

Contratada: P. J. Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação da nova sede da Câmara Municipal de
Itapetininga, visando a instalação de ar-condicionado.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de validade do Contrato por 20 (vinte) dias.
Data da assinatura: 16 de agosto de 2012.
Fuad Abrão Isaac - Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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