
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 353/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco Alves Martins, Vila Recreio, com inscrição cadastral n.
01.08.090.0136.001 no valor de R$ 233,00 (Duzentos e trinta e três 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. 2019/12 de 24.08.12
- 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 AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 372/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila Salem, com inscrição cadastral n.
01.02.420.0050.001 no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinqüenta 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. 2391./12 de 13.09.2012;
- 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 AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 373/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco Alves Martins, Vila Recreio, com inscrição cadastral n.
01.08.090.0243.001 – 01.08.090.0249.001 no valor de R$ 250,88 (Duzentos e cinqüenta reais e oitenta
e oito centavos), 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. 2392/12 de 13.09.2012;
- 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. 24/
08/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem, com inscrição
cadastral n. 01.02.440.0040.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta 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. 86/01/2012, 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.5.634 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. 80/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Pedro Paulo Barretti, Jardim Santa Inês, com inscrição
cadastral n. 01.02.710.0340.001, 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. 582/04/2012, 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. 20.394 de 28 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. 140/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Nabor Holtz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n.
01.02.410.0150.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta 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. 109/01/2012, 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.5.634 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
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Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 18/09/2012.

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário,
representante da OAB/SP; Ana Schneider, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José
Antonio Saad, representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga; Wilson Matiazzo,
representante do Lions Club de Itapetininga e Wilson Rodrigues, representante da SABESP.
Andamentos:
1. O COMDEMA, no uso de suas atribuições, anuncia a celebração do Dia Mundial da Árvore em 21 de
setembro, data em que tem início a Primavera, importante período de desenvolvimento e florescência
arbórea, portanto, Feliz Primavera. Feliz dia da árvore !
2. O COMDEMA, no uso de suas atribuições, torna público o evento a ser realizado dia 18 de setembro de
2012 na sede da OAB/Itapetininga, às 20 horas, palestra sobre Meio Ambiente a ser proferida pelo
Especialista em Direito Ambiental Dr. Enderson Marinho Ribeiro.
3. O COMDEMA, no uso de suas atribuições, em retorno ao ofício 282/2012 da Câmara Municipal de
Itapetininga, manifesta a necessidade de providências por parte da SABESP, com intuito de sanar as
recorrentes reclamações relativas aos vazamentos e acidentes de igual natureza, nas tubulações de água e
esgoto nos bairros localizados nas proximidades de corpos d‘água.
Requerimento de corte:
Protocolo nº 214/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), sendo
duas espécies, no total de 50 mudas, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 231/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 269/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), sendo
três espécies, no total de 75 mudas, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 271/2012 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 274/2012 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 278/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 279/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 282/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 287/2012 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 289/2012 – Identificar a espécie, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 290/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 292/2012 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.
Recurso:
Protocolo nº 88/2012 – Deferido, mediante compensação devendo contactar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SEAMA, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 256/2012 – Deferido, mediante compensação devendo contactar a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SEAMA, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 262/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 284/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 31.665-178/2012 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 32.006/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXTRATO DE CONVÊNIO -  PROCESSO Nº 23190/2012

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATARIA : BANCO SANTANDER
BRASIL S/A: ASSINATURA: 01.06.2012 OBJETO: Concessão de empréstimos nas modalidades de
Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao Consumidor, mediante desconto em folha de pagamento, em favor
dos servidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir de 01/06/2012, prorrogáveis por iguais períodos, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses.
Itapetininga, 14 de setembro de 2012. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA / SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL

E CONTINUADA
Em cumprimento ao Edital nº 03/2011, a Prefeitura Municipal de Itapetininga, faz saber, através do
presente instrumento, que conforme o item 13. DA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTORIO DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA   do Edital ficam CONVOCADOS os candidatos (anexo I)
aprovados na prova escrita do Concurso Público nº 03/2011, para que  compareçam  na Prefeitura
Municipal de Itapetininga, Praça dos Três Poderes nº 1.000,  Jardim Marabá,  junto ao Departamento de
Gestão de Pessoal,  nos dias 24, 25, 26 e 27 de setembro de 2012, no horário das 09:00  as 17:00 horas,
para realizarem a inscrição e tomar ciência dos dias e as turmas que irão realizar o curso introdutório de
formação inicial continuado, observada a seguinte programação:
INÍCIO PREVISTO: DIA 01/10/2012 - HORA: 14:00 horasDURAÇÃO PREVISTA: DE 01/10/2012 à
31/10/2012CARGA HORÁRIA TOTAL:  40 horas  LOCAL: Centro Profissionalizante Saúde Planeta
EnfermagemENDEREÇO: Rua Dr Coutinho, 152 –  Centro - Itapetininga SP – Tel. (15)
3271.7068OBJETIVO     –   CAPACITAÇÃO DOS  AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
PREPARANDO-OS PARA ATUAR DIRETAMENTE NA VIGILÂNCIA A SAÚDE DA COMUNIDADE
SEGUINDO OS PRINCIPIOS E DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
O presente curso de formação será realizado em conformidade com o Edital  nº 03/2011- Concurso
Publico para agente comunitário de saúde a saber:
SEGUNDA FASE:
13. DA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
13.1 Participarão desta fase, somente os candidatos inscritos aos cargos de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, nos termos da Lei 11.350/06,   que tenham obtido na prova escrita no
mínimo 50 pontos, e dentro do número de 5 (cinco) vezes o número vagas prevista para cada cargo.
13.2 Os candidatos serão convocados para a realização do Curso em dias, locais e horários a serem
comunicados por meio de publicação no Semanário Oficial de Itapetininga e afixados nos locais de Praxe
do Paço Municipal, localizada à Praça dos Três Poderes, 1.000 – Jardim Marabá – CEP 18.213-900 –

ITAPETININGA – Estado de São Paulo.
13.3 O candidato que não se apresentar para participar do curso na forma divulgada, será desclassificado
e, consequentemente, eliminado do CONCURSO, podendo ser convocado outro candidato, obedecida à
ordem de classificação.
13.4 O candidato possuidor de Certificado e ou Diploma de Conclusão de Curso cujo conteúdo atenda
às exigências estabelecidas para o presente concurso, estará dispensado da realização do Curso, devendo
para tanto apresentar o documento comprobatório, expedido por instituição legal (oficial), que será
avaliado e julgado pela Comissão de Concurso. Caso o documento apresentado não seja aceito, o candidato
deverá participar do curso nas mesmas condições dos demais, não cabendo recurso neste caso.
13.5 Para inscrição no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada poderá ser exigido,
para comprovação os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade e CPF;
b) Certidão de Nascimento, Casamento ou de Termo de União Estável devidamente registrado em
cartório;
c) Certificado de conclusão do ensino fundamental, autenticado;
d) Comprovante de residência (se o comprovante não estiver no nome do candidato, deverá ser
anexado documento que comprove o vínculo).
13.6 O Curso de Formação Específica será ministrado em ITAPETININGA, em dias, locais e
horários a serem determinados pela Administração. A administração municipal não se responsabilizará
pela eventual impossibilidade do candidato em comparecer nos dias e horários determinados para a
realização do curso.
13.7 A habilitação no curso se dará por meio de avaliações objetivas de aproveitamento, abrangendo
os conteúdos que compõem o Curso de acordo com a especificidade do cargo, dentro da programação
aplicada.
13.8 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terão caráter
habilitório e classificatório. Por ser uma exigência básica para Habilitação; os candidatos que forem
considerados HABILITADOS neste Curso Específico, não terão suas notas somadas à nota obtida na
prova escrita, não interferindo, portanto na classificação geral.
13.9 Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, aproveitamento de 60% da
Prova de Avaliação do Curso. Os inabilitados estarão automaticamente excluídos do presente concurso.
13.10 O candidato será eliminado do Curso e, consequentemente, terá sua matrícula cancelada caso
não atinja o mínimo de 75 % de frequência estabelecida para o curso ou se for comprovado durante a
realização do curso irregularidade no atendimento aos pré-requisitos exigidos para o exercício da função.
IMPORTANTE: Para solicitar o beneficio do item 13.4, desta convocação o candidato deverá comparecer
no mesmo local, hora e dia deste Edital de Convocação.
Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica o presente termo.
ITAPETININGA, 19 de setembro de 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.622, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012.
Dá o nome de Capitão João Cesarino Barreto, à Rua 1, localizada no bairro do Taboãozinho 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 Passa a denominar-se Rua Capitão João Cesarino Barreto, a Rua 1, localizada no loteamento
Gramado I, e a Rua 1, localizada no loteamento  Gramado II, sendo uma sequência da outra, no bairro do
Taboãozinho, nesta cidade, com início na Rua Túlio Teixeira da Siqueira e término na ITG 011, com
extensão de 602.00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA N° 609, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 31.282, de 3 de setembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º O artigo 1º da portaria nº 316, de 24 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Nomear, os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, mandato de 2011 a 2013, a saber:
I - Representantes do segmento da Secretaria Municipal de Educação:
a)Titular: Samantha Galão Figueiredo de Carvalho Ladeira.
b)Suplente: Neusa Aparecida Gomes de Oliveira Galvão de Souza.
II - Representantes do segmento Diretores de Educação Básica:
a)Titular: Maila Penteado Padula.
b)Suplente: Maria de Lourdes Santos.
III - Representantes do segmento servidor técnico-administrativos das escolas públicas.
a)Titular: Rinaldo Cesar Percichito.
b)Suplente: Camila de Lima Araujo.
IV - Representantes do segmento de pais de alunos da educação básica;
a)Titular: Giane Zacarias de Melo.
b)Suplente: Eunice Aparecida de Oliveira Pereira.
c)Titular: José Carlos de Jesus.
d)Suplente: Claudinei Timóteo da Costa.
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V - Representantes do segmento do Conselho Municipal de Educação:
a)Titular: Walkíria Aparecida Muller.
b)Suplente: Ana Lúcia de Medeiros.
VI - Representantes do segmento Conselho Tutelar;
a)Titular: Luciane Rodrigues Vieira.
b)Suplente: Edith Aparecida Gomes da Silva Graça.
VII - Representantes do segmento Estudantes da Educação Básica Pública
a)Titular: Ilário Batista dos Santos.
b)Suplente: Enice Camargo Pardo Silva.
c)Titular: Edna Aparecida Gonçalves.
d)Suplente: Renata Brisola Gomes.
VIII - Representantes do segmento Poder Executivo Municipal
a)Titular: João Henrique Branco.
b)Suplente: José Nunes Bento Neto.
IX - Representantes do segmento Professores da Educação Básica Pública
a)Titular: Ana Paula Lourenço.
b)Suplente: Leni Aparecida Vieira Ribeiro da Silva.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 354, de 19 de
setembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 617, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 14.314, de 3 de abril de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Criar a Comissão Intersetorial responsável pelo acompanhamento, execução e fiscalização dos
programas desenvolvidos pela Casa do Adolescente junto ao Poder Executivo, de acordo com o art. 10,
Parágrafo único do Decreto nº 934, de 28 de agosto de 2012, que será composto pelos seguintes membros:
I - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
a)Titular: Alessandra Aparecida Pereira Machado de Morgado.
b)Suplente: Michelle Patricia Vicente Teixeira.
II - Representante da Secretaria de Promoção Social;
a)Titular: Rosemara Peixoto de Camargo.
b)Suplente: Aparecida Melo Miranda.
III - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
a)Membro: Fátima Aparecida Ramacioti.
b)Suplente: Monica Aparecida Chirosa P. Momberg.
IV - Representante da Secretaria de Esporte e Lazer
a)Titular: Danielle A. Gonsales.
b)Suplente: Nanci Aparecida Camargo Gomes.
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
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 622, DE 13 DE SETEMBRO 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 31.494, de 5 de setembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura

Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a Conselheira Valdicéia Alves Rodrigues Silva, do Conselho Tutelar II, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, a partir de 16/08/12.
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 623, DE 17 DE SETEMBRO 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 32.370, de 13 de setembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Rodrigo Mendes de Queiroz, Técnico de Enfermagem, Ref. 09,
lotado na Secretaria da Saúde, a partir de 13/09/2012.
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 624, DE 17 DE SETEMBRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 51, da Lei Federal nº 8.666/93 com redação das Leis nº 8.883/94 e
9.648/98, e
Considerando os autos do processo nº 32.209, de 12 de setembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Constituir Comissão Permanente de Licitação Pública:
I - Membros:
a)Celeste Cristina Pereira;
b)João Vamberto da Silva;
c)José Gustavo dos Santos;
d)Luiz Jesus Rodrigues Silva;
e)Reginaldo Montanari.
II - Suplentes:
a)Jerusa Aparecida Ribeiro Kerne;
b)Karina de Andrade Machado;
c)Maria Helena Elias Vasconcellos Roberto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 8 de setembro de
2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 625, DE 17 DE SETEMBRO 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 32.424, de 14 de setembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Flávio Alexandre de Oliveira Alves, Agente de Fiscalização, Ref.
08-B, lotado na Secretaria da Saúde, a partir de 17/09/2012.
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 626, DE 17 DE SETEMBRO 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 32.507, de 14 de setembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Mirian Silva Venâncio Moura, Professora Eventual, lotado na
Secretaria da Educação, a partir de 18/09/2012.
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 627, DE 17 DE SETEMBRO 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 32.359, de 13 de setembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Designar os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão para acompanhamento de
Concurso Público para cumprimento do art. 19, da Lei Complementar nº 26/2008, e suas alterações:
I - Stefanie Arruda Moura – Auxiliar de Escritório;
II - José Sidney de Carvalho – Chefe do Setor Administrativo de Pessoal;
III - Fabio dos Santos Nascimento – Diretor.
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 628, DE 18 DE SETEMBRO 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 32.533, de 17 de setembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Fernanda Fernandes dos Santos Pompeu, Auxiliar de Educação,
Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 07/09/2012.
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 629, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
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Considerando os autos do processo nº 32.555, de 17 de setembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Joyce Telma Rezende, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 17/09/2012.
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 630, DE 18 DE SETEMBRO 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 32.571, de 17 de setembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Edneia Aparecida Rocha, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 18/09/2012.
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 631, DE 19 DE SETEMBRO 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 32.663, de 18 de setembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Elaine Cristina Moreira Queiroz de Oliveira,
Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa-04-B, lotada na Secretaria da Educação, a partir de
18/09/12, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 632, DE 19 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 25 DE SETEMBRO DE 2012,
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2012, devidamente homologado, no
cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I
NOME CLASSIFICAÇÃO
LAURA VASCONCELOS ANTUNES MELO 70º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

DECRETO Nº 941, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre atribuições de cargos da Estrutura Administrativa Municipal, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições legais;
Considerando o disposto no artigo 6, § 1º da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, e
Considerando os autos do processo nº 32.157, de 12 de setembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Ficam especificadas as atribuições e descrições dos cargos abaixo relacionados pertencentes à
Estrutura Administrativa Municipal:
4110 - Agente de Desenvolvimento – Referência 09 – Ensino Médio Completo:
Executam e planejam rotinas de escritório, redigem documentos oficiais obedecendo às técnicas
recomendadas. Realizam atendimento a publico interno e externo, atendimento telefônico, agendamentos,
cadastro e controle de informações, arquivo, e contatos com instituições e empresas. Executam vistorias,
avaliações, análise de documentos; realizam estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas. Executam
atividades relacionadas à criação, incentivo e ampliação do empreendedorismo, de acordo com
determinações e o interesse do município. Atuam na orientação e educação, com vistas ao incentivo e
promoção do empreendedorismo por meio de cursos, palestras, campanhas e outros programas educativos.
Atuam em processos administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em
convênios e programas de interesse do Município, em conjunto com outras instituições; realizam trabalhos
que exijam conhecimentos básicos de informática e conhecimentos da língua inglesa; dentre outras de
mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Executam
outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.
2141-05 Arquiteto – Referência 12 - Curso Superior em Arquitetura e registro no respectivo conselho de
classe:
Elaboram e analisam planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, edificações,
urbanismo e parcelamento de solo. Definem materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando
dados e informações; elaboram orçamentos, fiscalizam e executam obras e serviços. Desenvolvem estudos
de viabilidade financeira, econômica, ambiental. Realizam estudos, laudos, pareceres, inclusive de âmbito

ambiental, e analisam processos de solicitações diversas, incluindo projetos arquitetônicos e de parcelamento
do solo.  Projetam e executam parques, praças jardins e outros; participam de programas de preservação,
defesa e desenvolvimento do meio ambiente; elaboram, executam, e dirigem projetos arquitetônicos de
edificações cadastradas como Patrimônio Histórico. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento
na administração municipal, bem como estabelecer políticas de gestão. Podem atuar em processos
administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios e programas
de interesse do Município, em conjunto com outras instituições. Realizam trabalhos que exijam
conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser
determinadas pela autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade
superior.
4221-10 Atendente de Consultório Dentário – Referência 07 – Ensino Fundamental + Curso de Qualificação
Profissional na área, com carga horaria mínima de 300 horas - Registro no Conselho Regional de
Odontologia:
Recepcionam e prestam serviços de apoio a pacientes em consultório dentário e auxiliam o cirurgião-
dentista; acompanham suas atividades; identificam e analisam suas necessidades e o histórico clínico do
paciente, encaminhando-as ao cirurgião-dentista. Controlam a agenda de consultas, verificando horários
disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada. Auxiliam o cirurgião-dentista,
colocando os instrumentos à sua disposição para efetuar a extração, obturação e tratamento em geral.
Procedem diariamente à limpeza e assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando
os instrumentos, para assegurar a higiene e assepsia cirúrgica. Orientam na aplicação de flúor para a
prevenção de cárie, bem como demonstram as técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando
no desenvolvimento de programas educativos; processam filme radiográfico; selecionam moldeiras e
preparam modelos em gesso. Realizam trabalhos que exijam conhecimentos de informática. Executam
outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.
2211-05 Biólogo - Referência 11 – Curso Superior em Biologia e registro no respectivo conselho de
classe:
Estudam seres vivos; desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia,
biologia ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Organizam coleções biológicas, manejam
recursos naturais, desenvolvem atividades de educação ambiental. Realizam diagnósticos biológicos,
moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Elaboram
projetos de recomposição florestal, laudos de fauna e flora, controle de nascentes, manejo de mudas para
arborização urbana. Realizam atividades de vigilância, fiscalização e controle de agravos e riscos relacionados
à saúde ambiental.  Executam vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos; realizam estudos
técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e
relatórios em matérias da área de Biologia, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros
aplicados. Prestam assessoria e emitem pareceres para o licenciamento ambiental. Executam tarefas
afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão. Podem prestar consultorias e
assessorias na administração municipal e atuar em processos administrativos e judiciais quando indicado
pela autoridade superior, bem como em convênios, em projetos e programas de interesse do Município,
em conjunto com outras instituições. Realizam trabalhos que exijam conhecimentos básicos de informática;
dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas. Executam outras
funções correlatas determinadas pela autoridade superior.
2522-10 Contador – Referência 11 – Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo
conselho de classe:
Organizam e controlam os trabalhos inerentes a contabilidade da administração direta e indireta. Planejam
os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências
legais. Procedem e ou orientam a classificação e avaliação das receitas e despesas. Acompanham a
formalização e a execução de contratos e convênios no aspecto contábil. Analisam, acompanham e
fiscalizam a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis. Realizam serviços de auditoria,
emitem pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário. Desenvolvem e gerenciam
controles auxiliares, quando necessário. Coordenam, orientam, desenvolvem e executam, quando necessário,
as atividades de elaboração do orçamento geral e demais elementos exigidos pela legislação. Elaboram e
assinam relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais, financeiros e
gerenciais. Prestam esclarecimentos e informações dos fatos contábeis ao Tribunal de Contas do Estado
e da União, bem como aos demais órgãos de controle e acompanhamento, incluindo os Conselhos,
visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta informação da aplicação dos
recursos públicos. Participam de programa de treinamento, quando convocados. Planejam, organizam
executam e/ou auxiliam nas Audiências Públicas de forma a atender todas as exigências das legislações em
vigor. Executam tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão. Podem
prestar consultorias e assessorias na administração municipal. Podem atuar em processos administrativos
e judiciais quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios, em projetos e programas
de interesse do Município, em conjunto com outras instituições. Realizam trabalhos que exijam
conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser
determinadas. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.
2142-05 Engenheiro Civil – Referência 12 - Curso Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo
conselho de classe:
Analisam, elaboram, executam e/ou gerenciam projetos e obras de engenharia civil. Controlam a qualidade
de empreendimentos, coordenam a operação, manutenção e reparos de obras e serviços de engenharia em
geral. Desenvolvem planos e métodos de trabalho para orientar o andamento das obras de acordo com os
padrões técnicos adequados. Definem materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e
informações; elaboram orçamentos, fiscalizam e executam obras e serviços. Desenvolvem estudos de
viabilidade financeira, econômica, ambiental. Realizam estudos, laudos, pareceres, inclusive de âmbito
ambiental, e analisam processos de solicitações diversas, incluindo projetos arquitetônicos e de parcelamento
do solo. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento na administração municipal, bem como
estabelecer políticas de gestão. Atuam em processos administrativos e judiciais, quando indicado pela
autoridade superior, bem como em convênios e programas de interesse do Município, em conjunto com
outras instituições; realizam trabalhos que exijam conhecimentos de informática; dentre outras de mesma
natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Podem prestar
consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Executam outras funções correlatas
determinadas pela autoridade superior.
6220-10 Jardineiro – Referencia 04 – Ensino Fundamental Incompleto:
Efetuam serviços de jardinagem em praças, jardins e/ou outros locais determinados pela administração.
Plantam, fazem a manutenção e trato de árvores e plantas ornamentais e outras culturas diversas
introduzindo sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal. Efetuam poda,
corte de grama e arbustos em geral. Realizam tratos culturais e além de preparar o solo para plantio;



PÁGINA 6 21 DE SETEMBRO DE 2012
trabalham, também, na produção de mudas e sementes. Eliminam formigas e outras pragas. Efetuam
preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros. Executam outras funções
correlatas determinadas pela autoridade superior.
2252-55 Médico Mastologista – Referência 11 – Curso Superior em Medicina com especialização em
Mastologia e registro no respectivo conselho de classe:
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações de prevenção de
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos
da área médica, nas respectivas áreas de formação e/ou especialização e em clínica geral, quando necessário.
Atuam na orientação e educação em saúde, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção
primária e secundária de doenças e, particularmente, à promoção de saúde e de qualidade de vida, tanto
individualmente como por meio de cursos, palestras, campanhas e programas educativos; dentre outras de
mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Atuam
em processos administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios
e programas de interesse do Município, em conjunto com outras instituições; realizam trabalhos que
exijam conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas
pela autoridade superior.
2252-65 Médico Oftalmologista – Referência 11 – Curso Superior em Medicina com especialização em
Oftalmologia e registro no respectivo conselho de classe:
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações de prevenção de
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos
da área médica, nas respectivas áreas de formação e/ou especialização e em clínica geral, quando necessário.
Atuam na orientação e educação em saúde, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção
primária e secundária de doenças e, particularmente, à promoção de saúde e de qualidade de vida, tanto
individualmente como por meio de cursos, palestras, campanhas e programas educativos; dentre outras de
mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Atuam
em processos administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios
e programas de interesse do Município, em conjunto com outras instituições; realizam trabalhos que
exijam conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas
pela autoridade superior.
2252-03 Médico Vascular – Referência 11 – Curso Superior em Medicina com especialização em Clínica
Vascular e registro no respectivo conselho de classe:
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações de prevenção de
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos
da área médica, nas respectivas áreas de formação e/ou especialização e em clínica geral, quando necessário.
Atuam na orientação e educação em saúde, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção
primária e secundária de doenças e, particularmente, à promoção de saúde e de qualidade de vida, tanto
individualmente como por meio de cursos, palestras, campanhas e programas educativos; dentre outras de
mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Atuam
em processos administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios
e programas de interesse do Município, em conjunto com outras instituições; realizam trabalhos que
exijam conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas
pela autoridade superior.
7825 Motorista – Referência 07 – Ensino Fundamental Incompleto:
Dirigem veículos leves e/ou pesados, transportam passageiros, coletam e entregam cargas em geral;
guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas
volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos,
vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos, de cargas e passageiros. Definem rotas e
asseguram a regularidade do transporte. Zelam pela manutenção e conservação dos veículos que estiverem
sob seus cuidados. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior. As atividades
são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.
3252-10 Técnico em Nutrição e Dietética – Referência 09 - Habilitação Técnica em Nutrição e Dietética
e registro no respectivo Conselho de Classe:
Controlam a qualidade dos alimentos nas etapas de produção, supervisionando processos produtivos e de
distribuição, verificando condições de ambiente, equipamentos e produtos (in natura e preparados).
Realizam o controle sanitário de bens de consumo, serviços e ambientes de interesse à saúde. Podem
participar de pesquisa para melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos, insumos e equipamentos.
Os técnicos em nutrição e dietética trabalham sob a supervisão de nutricionista, atuando, prioritariamente,
em unidades de alimentação e nutrição (coletividade sadia) e unidades de nutrição e dietética (coletividade
junto às unidades de saúde e unidades escolares) e saúde coletiva. Atuam na orientação e educação em
saúde, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção primária e secundária de doenças e,
particularmente, à promoção de saúde e de qualidade de vida, tanto individualmente como por meio de
cursos, palestras, campanhas e programas educativos; dentre outras de mesma natureza e grau de
complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Atuam em processos administrativos
e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios e programas de interesse do
Município, em conjunto com outras instituições. Realizam trabalhos que exijam conhecimentos de
informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela
autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.
3121 Técnico em Edificações – Referência 08 – Ensino Médio - Técnico em Edificações:
Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações;
planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos, fiscalizam e supervisionam a execução de obras
e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.  Atuam em
processos administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios
e programas de interesse do Município, em conjunto com outras instituições. Realizam trabalhos que
exijam conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas
pela autoridade superior.
3123-20 – Topografo – Referencia 10 – Curso Técnico Agrimensura ou Tecnologia Civil:
Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e
planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras

civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e
informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas,
plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração,
coletando dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo
escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.  Atuam em
processos administrativos e judiciais, quando indicado pela autoridade superior, bem como em convênios
e programas de interesse do Município, em conjunto com outras instituições. Realizam trabalhos que
exijam conhecimentos de informática; dentre outras de mesma natureza e grau de complexidade que
venham a ser determinadas pela autoridade superior. Executam outras funções correlatas determinadas
pela autoridade superior.
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 dezenove dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
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, Chefe de Divisão, 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
Republicada por ter saído com incorreção.

PORTARIA/SEPREM Nº 077, de 17 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000875/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 de
23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do funcionário municipal aposentado José Maria de
Campos Soares a dependente MARIA DE CAMARGO SOARES, esposa, a partir de 01-09-2012.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 078, de 18 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. 000878/2012, 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 19-09-2012, a
funcionária YOLANDA ROCIGNO FERNANDES DA SILVA, Auxiliar de Educação, Referência 07-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 079, de 19 de Setembro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar da Audiência
Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares, 251,
Centro, no dia 24 de setembro de 2012, segunda-feira, às 16:30 horas: para debate e discussão sobre os
Projetos de Lei de nºs 127 e 128/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autorizam a abertura
de crédito especial, e dão outras providências.

Lei nº 5.623, de 17 de setembro de 2012.
Dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias do município de
Itapetininga, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 104/2012, de autoria do Vereador Fuad Abrão Isaac.)
Fuad Abrão Isaac, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, FAZ SABER que a Câmara Municipal
de Itapetininga aprovou e, nos termos do § 8º do art. 54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga,
promulga a seguinte lei:
Art. 1º As agências bancárias, que contarem com área de caixas eletrônicos para auto-atendimento,
deverão disponibilizar aos clientes pelo menos um terminal com tela e teclado em altura reduzida,
compatível para utilização por usuários de cadeiras de roda e pessoas de baixa estatura.
Art. 2º Os estabelecimentos bancários alcançados pelo disposto no artigo anterior terão prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei, para instalar os respectivos terminais em suas
agências.
Art. 3º Às agências bancárias que descumprirem a presente Lei fica estabelecida a multa no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais).
Parágrafo único. Em caso de reincidência, o valor da multa será de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 17 de setembro de 2012.
Fuad Abrão Isaac
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos dezessete dias do mês de setembro de 2012.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

ATOS DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000877/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 de
23-04-2012, PENSÃO por morte do aposentado Valdir Carlos Carriel ao dependente JEIMESON ALONSO
CARRIEL, filho, a partir de 26-08-2012.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM


