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Alunas do curso de corte e costura na carreta do Via Rápida Emprego

Prefeito: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Vice-Prefeito: Hiram Ayres Monteiro Júnior

Sec. de Admin. e Finanças: Walter dos Santos Junior
Sec. de Agric. e Meio Ambiente: Antonio Carlos Marconi
Sec. de Cultura e Turismo: Antonio Marcos da Silva Polyceno

Sec. de Obras: Valter de Oliveira
Sec. de Educação: Geraldo Miguel de Macedo

Sec. de Esporte e Lazer: Osmar Thibes do Canto Jr. 
Sec. de Gabinete: Ismael José Stranak

Sec. de Governo: Jean Carlos Nunes Oliveira
Sec. de Negócios Jurídicos: Eliel Ramos Maurício Filho

Sec. de Planejamento: Juliana Rosseto Leomil Mantovani
Sec. da Promoção Social: Silvana Regina Bicudo de Almeida Ferreira

Sec. de Saúde: Denilson Rodrigues da Silva
Sec. de Trabalho e Desenv.: Hélio Pinto Simões Junior

Sec. de Trânsito e Cidadania: Samira Albuquerque
Presidente do FSS: Dalva Nunes Corrêa Di Fiori

Diretor de Comunicação: Rogélio Barcheti
Jornalista Resp.: Lynne Aranha - MTB: 0066004/SP

Textos: Lynne Aranha, Felipe Moreira, 
Dirceu Barros e Aline Moura

Arte e Diagramação: Felipe Proença
Fotos: João Francisco MTB: 0072987/SP e Dirceu Barros
Colaboração: Andrea Vaz, Mônica Chirosa e Amaury Filho

Presidente: Drª. Maria Lúcia L. da F. Haidar (PV)

Vice-Presidente: Antonio Fernando Silva Rosa Junior (SDD)
1ª Secretário: Fuad Abrão Isaac (PT) 

2º Secretário: Sidnei Teixeira Barbosa (PV)

Jair Aparecido de Sene (PMDB)
André Luiz Bueno (SDD)

Marcelo Nanini Franci (SDD)
Selma Aparecida Freitas de Moraes (SDD)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

Mauri de Jesus Morais (PDT)
Denise Franci Martins de Castro (PSDB)

Douglas Monari (PSDB)
Antonio Etson Brun (PV)
Milton Nery Neto (PROS)
José Davino Pereira (PR)

João Batista de Souza (PSD)
Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)

Itamar José Martins (PMDB)
Adilson Ramos (PMN)

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
www.camaradeitapetininga.sp.gov.br

Praça dos Três Poderes, S/N - Jd. Marabá
CEP: 18.213-540 - Tel. 15 3275.7600

 












































 










 


































 
 

  



 











































 






 












 




 














 





 
  



















 












































 










 


































 
 

  



 











































 






 












 




 














 





 
  



















 












































 










 


































 
 

  



 











































 






 












 




 














 





 
  



















Projeto Bombeiro Mirim ministra treinamentos para ações de prevenção à crianças do Município
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PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA JÁ ESTÁ MARCADA PARA O PRÓXIMO DIA 24. IDEIA É OUVIR SUGESTÃO DOS MORADORES DO BAIRRO

A Prefeitura de Itapetininga irá 
promover uma série de audiências 
públicas para discutir um plano de 
ação conjunto entre as Secretarias de 
Trânsito e Cidadania, Obras e Servi-
ços e Agricultura e meio Ambiente.  
A ideia é somar esforços para melho-
rar a qualidade de vida da população. 

As audiências já começam no 
próximo dia 24 de janeiro, na Vila 
Piedade. A Prefeitura quer ouvir to-
das as sugestões dos munícipes para 
encontrar soluções efi cazes e efi cien-
tes.  Depois de realizadas todas as 
audiências, o plano de ação será exe-
cutado imediatamente, concentrando 
esforços e realizando um trabalho 
planejado.

As equipes das três secretarias 
envolvidas estão elaborando um 
plano de ação que unirá equipes e 
funcionários, trazendo agilidade pa-
ra realização dos serviços.  A ideia 

JOGOS REGIONAIS DO IDOSO-JORI 2015 SERÁ EM ITAPETININGA
Secretaria de Esporte e Lazer

Itapetininga foi confi rmada como 
sede da próxima disputa do JORI – 
Jogos Regionais do Idoso. Entre os 
dias 8 e 12 de abril, nossa cidade re-
ceberá aproximadamente delegações 
de 40 cidades. São centenas de atletas 
na disputa de 14 modalidades espor-
tivas. 

Essa é uma parceria entre o Fundo 
Social de Solidariedade de Itapetinin-
ga, Fundo Social de Solidariedade do 
estado e da Secretaria de Esporte e 
Lazer do município. 

ENTRE OS DIAS 8 E 12 DE ABRIL, NOSSA CIDADE RECEBERÁ DELEGAÇÕES COM ATLETAS DE 40 CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para participar dos jogos, o idoso 

deverá ter no mínimo 60 (sessenta) 
anos completados no ano dos jogos. 
Terminada a fase regional, os 2 (dois) 
primeiros classifi cados em cada mo-
dalidade, participam do JEI- Jogos 
Estaduais do Idoso (fi nal).

Itapetininga  vem se consolidando 
como uma praça esportiva importan-
te para o Estado de São Paulo. Em 
2015 não será diferente, toda a estru-
tura estará disponível para abrigar as 
delegações. 

Como vai funcionar

- promover a integração do idoso na 
sociedade, por meio de atividades físi-
cas e desportivas;

- conquistar o respeito das demais 
gerações;

- sensibilizar a sociedade para novas 
formas de participação da pessoa idosa

- valorizar e estimular a prática de 
atividade física, como fator de promo-
ção da saúde e bem-estar das pessoas 
idosas.

é que a Secretaria de Obras realize 
toda a parte de pavimentação asfál-
tica, iluminação, limpeza e obras de 
infraestrutura. A Secretaria de Meio 
Ambiente realize o trabalho de poda, 
plantio de árvores e jardinagem.

Já a Secretaria de Trânsito e Ci-

dadania fará a sinalização vertical e 
horizontal, implantação de redutor 
de velocidade, defi nição de rotas e 
colocação de pontos de ônibus.  

Fique ligado!
Dia 24/01
Horário: das 10:00 horas às 12:00 

horas
Local: Praça da Vila Piedade 
Grupo I
- Vila Mazzei
-  Conjunto Habitacional Nina 

Piedade
- Jardim Maria Luiza
- Vila Garrido
- Vila Santa Isabel
- Jardim Daisy
- Vila Piedade

Itapetininga prepara-se para mais um grande evento esportivo

Objetivos da Competição
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RESOLUÇÃO INTERNA Nº 4
A Comissão Avaliadora para Concessão de Bolsas de Estudo na Escola Livre de Música Municipal Maestro José 
Carlos Soares faz saber que, após as reuniões para análise da documentação exigida, realizadas nos dias 2 e 11 de 
dezembro de 2014, emitiu parecer favorável à requisição de bolsas de estudo para os seguintes candidatos:
Ubiratã de Oliveira Costa – Piano
Gabriel Medeiros de Barros – Percussão
Vinicius da Silva Barros – Saxofone
Lucas Medeiros dos Santos – Saxofone
Kessia Thaina de Oliveira – Flauta Doce
Tainá Furtado – Piano
Paulo Sergio Leite – Piano
Layane Vitória Bueno Machado – Violão
Íris Tureli Martinho – Piano
Ronay Plácido Vaz de Almeida – Percussão
Gilmara Rodrigues Souto – Piano
Bianca Apolinário Santana – Piano
Isaque Augusto dos Santos Pinheiro – Saxofone
Iara Maria dos Santos – Flauta Doce
Eduardo de Oliveira Alves – Violino
Wellington Antunes Oliveira – Flauta Doce
Gabriel Philipe Soter Rodrigues – Piano
Lucas Silva Castilho – Piano

ANTONIO MARCOS DA SILVA POLYCENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2015 DO CONVÊNIO Nº 06/2014
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE ITAPETININGA - AADAI.
OBJETO: ações em saúde auditiva para a comunidade de Itapetininga-SP.
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 108.000,00 (12 meses).
Assinatura: 07/01/2015.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 31/12/2015.
Itapetininga, 07 de janeiro de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2015 DO CONVÊNIO Nº 07/2014
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DOS DEFICIENTES FÍSICOS – 
APRISDEFI.
OBJETO: ações em saúde para a pessoa com defi ciência física da comunidade de Itapetininga-SP.
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 36.000,00 (06 meses).
Assinatura: 07/01/2015.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 30/06/2015.
Itapetininga, 07 de janeiro de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2015 DO CONVÊNIO Nº 49/2014
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA – CEPREVI.
OBJETO: realização de ações em saúde da pessoa com defi ciência visual para a comunidade de Itapetininga-SP.
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 48.000,00 (6 meses).
Assinatura: 07/01/2015.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 30/06/2015.
Itapetininga, 07 de janeiro de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA – 12  DE JANEIRO DE 2015

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE - LAUDA 39
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.3122/2014, Proc.0480/2014 – Atividade – Mercearia – Maria Cleide de Almeida Itapetininga - ME).
(Prot.3397/2014, Proc.0560/2014 – Atividade – Minimercado – Jessé Tavares Itapetininga - ME).
(Prot.3290/2014, Proc.0529/2014 - Atividade - Lanchonete – Maila Cristina Brasil -MEI).
(Prot.3184/2014, Proc.0500/2014 - Atividade - Lanchonete – E.V. Comercio Alimentício Ltda. -ME).
(Prot.3386/2014, Proc.0557/2014 - Atividade - Ambulante – Hugo dos Santos Medeiros -ME).
(Prot.3495/2014, Proc.0581/2014 - Atividade – Com. Varej.de Prod. Alimentícios – Edson da Cruz Ayres Branco 
-MEI).
(Prot.3414/2014, Proc.0589/2014 - Atividade – Lanchonete – Luiz Carlos Soares -MEI).
(Prot.1114/2014, Proc.0113/2014 - Atividade – Restaurante – Camila da Silva Siqueira - MEI).
(Prot.0155/2014, Proc.0012/2014 - Atividade – Supermercado – Morelli & Morelli Ltda. - EPP).
(Prot.3020/2013, Proc.0339/2013 - Atividade – Restaurante – Padaria São João de Itapetininga – LTDA- EPP).
(Prot.3258/2014, Proc.0520/2014 - Atividade – Restaurante – V. L. do Santos Meira - ME).
CANCELAMENTO DE CADASTRO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0578/2014, Atividade – Ambulante – Luiz Carlos Soares MEI).
(Prot.0373/2014, Atividade – Lanchonete – João Juhass -MEI).
(Prot.0147/2014, Atividade – Ambulante – Giovani Cristiano de Almeida - MEI).
(Prot.0328/2013, Atividade – Cantina – Núcleo de Desenv. Infantil de Itape. - MEI).
(Prot.0092/2013, Atividade – Mercearia – Darci Gomes Mariano Itapetininga - MEI).
(Prot.0193/2014, Atividade – Com. Varej de Carnes – Diego José Soares da Rocha - ME).
(Prot.0136/2011, Atividade – Creche – Centro de Recreação Infantil Dedé Lobo).
(Prot.3615/2014, Atividade – Tatuagem – Abraao Sanches).
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3431/2014, Proc.0566/2014-Atividade – Cabelereiros – Felipe Vaz Moreira Nalesso - ME).

(Prot.3542/2014, Proc.0593/2014- Atividade-  Estética – F. H. E. Centro de Estética - ME).
(Prot.3563/2014, Proc.0597/2014 – Atividade – Cabelereiros – Aparecida de Fatima Silva da Costa -MEI).
(Prot.3504/2014, Proc.0585/2014 – Atividade – Cabelereiros – José Severino da Silva - MEI).
(Prot.3472/2014, Proc.0579/2014 – Atividade – Cabelereiros – Marcela Maria Martins Topic – MEI) 
(Prot.3438/2014, Proc.0569/2014 – Atividade – Cabelereiros – Vera Lucia de Oliveira – MEI) 
(Prot.3507/2014, Proc.0386/2014 – Atividade – Cabelereiros – Laudionor Souza Lima – MEI) 
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÂO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3594/2014, Proc.0456/2013 – Atividade – Serviços de Prótese Dentaria – Vanessa Nascimento B. Pedroso - 
ME).
(Prot.3445/2014, Proc.0100/2002 – Atividade – Clinica Médica – José Otávio Vasques Ayres).
(Prot.3408/2014, Proc.0388/2013 – Atividade – Clinica Médica Ginecologista – Gabriela C. Alves de Castro Ferrão).
(Prot.3406/2014, Proc.0389/2013 – Atividade – Clinica Médica Vascular – Fernanda Maria Resegue Angelieri Da-
masio).
(Prot.3444/2014, Proc.0200/2002 – Atividade – Clinica Médica – José Ary de Almeida Filho).
(Prot.3407/2014, Proc.0390/2013 – Atividade – Clinica Acupuntura – Gabriela C. Alves de Castro Ferrão).
(Prot.0004/2015, Proc.0002/2003 – Atividade – Odontologico com Raio X – Fabio Luiz de Almeida Terra).
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL E RESP. LEGAL – ÁREA 
DE ALIMENTO
(Prot. 3552/2014, Proc.0369/2014, Atividade – Bar e Lanchonete – Agapito & Pujadas Bar Ltda.),
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESPONSAVEL LEGAL 
– ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3190/2014, Proc.736.0004/14, Dan Iuri dos Santos Cabreira – Sociedade Benefi ciente São Camilo.),
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA 
(Prot.2270/2014, Proc.0021/2014- Atividade - Restaurante –Aconchego Bar e Restaurantes).
DEFERIMENTO DE  2° VIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAUDE
(Prot.1437/2009, Proc.0215/2009 - Atividade – Cabelereira – Raquel Tsukamoto Caputo).

CAROLINE CARVALHO MINALI
DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA 

PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
A Presidente da Comissão da Eleição para o processo eleitoral dos membros do Conselho Tutelar, criada nos termos 
da Lei Municipal nº 5.750/2013, de 25 de setembro de 2013, bem como da Lei Federal nº 8.069/1990, no exercício do 
cargo e uso de suas atribuições FAZ SABER, que fi ca alterado o Edital 002/2014 prorrogando os prazos para a ins-
crição e eleição do cargo de CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE, na cidade de Itapetininga/SP será realizado 
por meio de eleições, nos seguintes termos:
CALENDÁRIO OFICIAL 
Prazo das inscrições: 05/01/2015 a 23/01/2015
Local da inscrição: Rua Pedro Voss, 490 – Fundos.
Horário das inscrições: 08h30 às 11h30 e das 13:30 às 16:30
Análise dos documentos/inscrições: 24/01/2015 a 26/01/2015
Publicação da relação das inscrições deferidas e indeferidas: 27/01/2015 
Interposição de recursos: 28 e 29/01/2015
Respostas aos recursos e convocação para a prova de conhecimentos específi cos: 30/01/2015 (Semanário)
Aplicação da prova de conhecimentos específi cos: 04/02/2015
Publicação dos resultados da prova de conhecimentos específi cos: 06/02/2015 
Apresentação dos recursos: 9 e 10/02/2015
Publicação dos resultados dos recursos e convocação para o exame psicológico: 13/02/2015 
Aplicação do Psicológico: 17/02/2015 
Resultado do Psicológico e Publicação dos candidatos aprovados: 20/02/2015
Eleição dia: 25/02/2015
Local da Eleição: A publicar em tempo hábil
Horário da eleição: 08 às 17h
Publicação Ofi cial dos Conselheiros Eleitos: 06/03/2015
Posse Ofi cial dos Conselheiros eleitos: 06/03/2015

MAÚNA MARIA MOURA BASILE 
PRESIDENTE DO CMDCA E MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 02/2014
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO - PCD - RETIFICAÇÃO
O  Prefeito do Município de Itapetininga, torna pública a Retifi cação da Lista de Classifi cação dos candidatos inscri-
tos na condição de Pessoa Com  Defi ciência - PCD, do Concurso Público nº02/2014.

A.C S. - ÁREA 8 - DISTRITO GRAMADINHO 

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 147340 Joel Do Carmo Nascimento 183494970 17/12/1969 7 1 2 8 18 45

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 137824 Leonardo Rossi Matarazzo 403463877 25/10/1982 6 1 0 9 16 40

ALMOXARIFE

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 136700 Leonardo Rossi Matarazzo 403463877 25/10/1982 7 1 2 8 18 45

DESCLASSIFICADOS

DES. 138054  331307005 12/09/1985 5 1 1 5 12 30

ASSISTENTE SOCIAL

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

DESCLASSIFICADOS

DES. 140914  344092689 07/09/1981 6 2 2 4 14 35

ENFERMEIRO E. S. F.

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 138869 Valdemir Carmo De Oliveira 192572386 30/04/1969 4 1 3 8 16 40

DESCLASSIFICADOS

DES. 136698  218146012 02/04/1971 3 2 0 10 15 37,5

ENFERMEIRO DO TRABALHO

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

DESCLASSIFICADOS

DES. 136682  218146012 02/04/1971 2 1 1 7 11 27,5

ESCRITURÁRIO
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CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 136831 Alisson Ari Keoma Correa 408690471 14/04/1988 9 2 1 6 18 45

2º 137292 Alex Pinheiro Da Silva 432250426 14/03/1985 8 2 2 6 18 45

3º 138047 Danila Aparecida Rodrigues 331307005 12/09/1985 8 1 1 6 16 40

DESCLASSIFICADOS

DES. 142750  22329324 10/07/1975 4 1 0 4 9 22,5

DES. 150639  414175116 07/10/1984 5 1 0 3 9 22,5

DES. 137108  471778291 02/01/1991 6 1 0 3 10 25

DES. 135863  338601478 15/09/1981 3 1 2 7 13 32,5

DES. 140158  290685795 10/01/1977 5 0 1 3 9 22,5

MONITOR DE CAPS

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 139587 Priscila Vieira Da Silva 348867049 01/11/1984 6 1 4 5 16 40

DESCLASSIFICADOS

DES. 135840  471778291 02/01/1991 1 0 2 7 10 25

PSICÓLOGO

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 137713 Talita Paes 437478609 16/08/1987 8 3 2 4 17 42,5

DESCLASSIFICADOS

DES. 146953  303381863 15/10/1973 5 3 1 5 14 35

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESF

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 136595 Aurora Pereira Antunes 54606974 29/06/1947 9 1 2 6 18 45

DESCLASSIFICADOS

DES. 142214  410215454 23/04/1982 4 1 1 8 14 35

TÉCNICO EM FARMÁCIA

CLASS INSC NOME RG NASC PORT. MAT. C. G. ESP. TOTAL PTS

1º 145519 Renata Mariano Lembo 223293155 16/04/1970 7 4 4 14 29 72,5

2º 141523 Genildo Dias Barros 0727699717 16/09/1976 5 1 2 9 17 42,5

Itapetininga, 12 de janeiro de 2015
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COM-
DEMA , REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 12.01.2015.

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, repre-
sentante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Pedro 
Abuazar, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José Antonio Saad, representante da AERI; Cris-
tina Barbosa, representante da APTA; Antonio Carlos Nogueira, representante do INICS; Roque Rolim Guilherme, 
representante da AEBRI; Eres Franciosi, representante da ACI; Eres Franciosi, representante da ACI; Zeca Pompeu 
Filho, Vinícius Valio e João Sergio Ferreira.
Andamentos:
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna público seus andamentos:
1. O Conselho registra queixa de que a Polícia Ambiental local, não tem atendido às denúncias realizadas perante 
sua agência, motivo pelo qual reitera-se o convite para que o Camando deste órgão encaminhe um representante às 
reuniões realizadas às segundas feiras às 16 horas na sede da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga, 
para esclarecimentos e acompanhamento das questões ambientais de interesse público.
2. O Engenheiro Ambiental Vinícius Válio faz uma apresentação sobre a situação do Rio Itapetininga, no tocante ao 
descarte irregular de esgoto, razão pela qual este Conselho ofi ciará CETESB e SABESP para esclarecimentos, com 
a participação do Ministério Público.
Requerimentos:
Protocolo nº 49.865/1/2014, será realizada vistoria para analise e julgamento.
Protocolo nº 58/1/2015, deferido, ante a delegação da responsabilidade realizada pela CETESB ao COMDEMA, 
devendo portanto reaizar a compensação ambiental prévia com apresentação de registro fotográfi co do plantio que irá 
somar à área verde do loteamento, total 430 mudas.

LEI COMPLEMENTAR Nº 82, DE 15 DE JANEIRO DE 2015.
Dispõe sobre a revisão e atualização do Plano Diretor do Município de Itapetininga e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 10/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
TITULO I
DA CONCEITUAÇÃO GERAL, PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E OBJETIVOS
CAPITULO I
DA CONCEITUAÇÃO GERAL E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º. Esta Lei Complementar tem por objetivo rever e atualizar o Plano Diretor do Município de Itapetininga, em 
consonância com o que dispõe os artigos 182 e 183 da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Fe-
deral nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 e a Lei Orgânica do Município, e, como instrumento global e estratégico da 
política de desenvolvimento local, é determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam na construção 
e gestão da cidade.
Art. 2º. O Plano Diretor abrange a totalidade do território municipal, é o instrumento básico da política de desenvol-
vimento do Município e integra o processo de planejamento, devendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e o Orçamento Anual incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas.
Art. 3º. O Plano Diretor do Município de Itapetininga é fundamentado nos princípios:
I -  Do desenvolvimento sustentável;
II -  Função social da Cidade; 
III -  Função social da propriedade imobiliária urbana; 
IV -  Gestão democrática e participativa da cidade; 
V -  Proteção do patrimônio histórico cultural e ambiental-ecológico; 
VI -  Garantia de acessibilidade de todos os bens públicos e privados de uso coletivo, aos serviços públicos e 
privados prestados ou colocados à disposição da população;
VII -  Igualdade, e da justiça social.
Art. 4º. A função social da cidade de Itapetininga e de seu ordenamento do desenvolvimento urbano, através de 

entidades representativas, dos poderes públicos e da sociedade civil, é assegurar a todos o acesso aos bens e serviços 
públicos privados, sem qualquer distinção ou restrição e que compreende: 
I -  A promoção da justiça social, da erradicação da pobreza e da exclusão social e redução das desigualdades 
sociais e da segregação sócio-espacial, e a justa distribuição dos ônus e benefícios do crescimento urbano;
II -  O direito à terra urbanizada, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públi-
cos, ao transporte coletivo adequado, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, à memória e ao 
meio ambiente preservado e sustentável.
III -  Viabilizar a oferta de infraestrutura e equipamentos coletivos à sua população e aos agentes econômicos 
instalados e atuantes no Município;
IV -  Criar condições adequadas à permanência das atividades econômicas instaladas no município e à instala-
ção de novos empreendimentos econômicos;
V -  Garantir as atividades rurais produtoras de bens de consumo imediato;
VI -  Garantir a qualidade ambiental e paisagística do município, protegendo o seu patrimônio natural;
VII -  Garantir às atuais e futuras gerações o direito a uma cidade sustentável.
Art. 5º. A propriedade imobiliária urbana cumpre sua função social quando respeitadas as funções sociais da cidade, e:
I -  For utilizado para a coletividade, segurança, bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental; 
II -  Atender às exigências fundamentais deste Plano Diretor e à legislação correlata; 
III -  Assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas;
IV -  Ser utilizada como suporte de atividades ou usos de interesse urbano, que incluem habitação, comércio, 
prestação de serviços e produção industrial com práticas não poluentes, bem como a manutenção de espaços cobertos 
por vegetação, para fi ns de lazer ao ar livre e proteção ambiental;
V -  Ter uso e intensidade de aproveitamento, compatíveis com:
a) A capacidade de atendimento dos equipamentos públicos de infraestrutura e comunitários;
b) A manutenção e melhoria da qualidade ambiental; e
c) A segurança e o conforto dos proprietários ou usuários das propriedades vizinhas e atividades nelas exer-
cidas.
Art. 6º. A gestão da política territorial será democrática em sua formulação, execução e acompanhamento, incorpo-
rando a participação dos diferentes segmentos da sociedade, por meio de suas entidades e associações representativas.
Art. 7º. O patrimônio histórico-cultural e as áreas de signifi cado ambiental-ecológico serão protegidos com a adoção 
de procedimentos de fi scalização, manutenção e qualifi cação, de modo a que os cidadãos possam deles usufruir sem 
prejuízo para a coletividade. 
CAPITULO II
DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 8º. São objetivos gerais deste Plano Diretor:
I -  Ordenar o uso do solo urbano e rural; 
II -  Combater a especulação imobiliária; 
III -  Garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, com a eleva-
ção da qualidade de vida, particularmente no que se refere à saúde, educação, cultura, condições habitacionais e de 
infraestrutura e serviços públicos, de forma a promover a inclusão social e eliminar as desigualdades; 
IV -  Urbanizar adequadamente os vazios urbanos e integrar os territórios da cidade; 
V -  Produzir habitação de interesse social – HIS – com qualidade, garantindo o acesso a serviços e equipa-
mentos públicos, além de promover um plano de regularização fundiária nos assentamentos informais urbanos;
VI -  Recuperar os investimentos do Poder Público que tenham resultado na valorização de imóveis urbanos; 
VII -  Induzir a utilização de imóveis não edifi cados, subutilizados e não utilizados; 
VIII -  Defi nir áreas adensáveis e não adensáveis, de acordo com a capacidade de suporte de infraestrutura insta-
lada e preservação ambiental; 
IX -  Estabelecer parâmetros de ocupação e parcelamento do solo, bem como critérios para a revisão da legis-
lação de parcelamento, uso e ocupação do solo e código de posturas; 
X -  Preservar e qualifi car o patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e ambiental-ecológico; 
XI -  Implementar áreas de lazer e de esportes e parques públicos em áreas ociosas; 
XII -  Preservar os recursos naturais, especialmente os recursos hídricos;
XIII -  Promover ações direcionadas a implementar a educação ambiental junto às instituições de ensino no 
município; 
XIV -  Promover o saneamento ambiental e instituir um órgão gestor das ações voltadas à preservação ambiental; 
XV -  Criar canais de participação popular na gestão da cidade;
XVI -  Atender às necessidades de transporte e mobilidade da população, promovendo um padrão sustentável, 
que atenda às necessidades locais e regionais, além de integrar as diversas modalidades disponíveis;
XVII -  Qualifi car o espaço viário, a circulação das pessoas e o transporte de bens e mercadorias; 
XVIII -  Promover a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desen-
volvimento sócio-econômico no município; 
XIX -  Desenvolver programas de geração de emprego e renda, pólos de desenvolvimento rural, fomento de 
agroindústrias para transformação de matérias-primas locais e regulação de monoculturas;
XX -  Fomentar a recuperação da cobertura fl orestal do município, compreendendo as áreas de preservação 
permanente e a reserva legal; 
XXI -  Descentralizar a gestão e o planejamento públicos, de modo a aproximar o cidadão da esfera de poder; 
XXII -  Estimular e ordenar a atividade industrial, proporcionando a atração de empresas; 
XXIII -  Desenvolver ações específi cas para o atendimento das crianças em ensino básico e fundamental; 
XXIV -  Desenvolver ações para assegurar a atenção adequada à saúde do indivíduo e comunidade, visando à 
integralidade, ao acesso universal e igualitário; 
XXV -  Defi nir metas a serem alcançadas, em função de operações planejadas para enfrentar as prioridades em 
saúde, considerando as demandas e participação da população e a integração de serviços e setores; 
XXVI -  Integração com outros municípios na execução de políticas públicas de desenvolvimento em todas as 
áreas; e 
XXVII -  Desenvolver e articular ações junto ao Governo Federal e Estadual visando à concretização de programas 
defi nidos nas Diretrizes de Estratégias das Políticas Setoriais. 
CAPITULO III
DAS DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DAS POLÍTICAS SETORIAIS
SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 9º. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para o planeja-
mento municipal: 
I -  Implantar gradualmente a reforma administrativa, para que se promova a desburocratização dos proces-
sos administrativos, integrando os diversos órgãos públicos e priorizando o atendimento adequado aos cidadãos; 
II -  Implementar o sistema de informações municipais, para garantir o processo permanente de planejamento 
e gestão urbana; 
III -  Aplicar os instrumentos de gestão da política urbana do Estatuto da Cidade para a implantação de políti-
cas fundiárias e dos programas, projetos e ações estratégicas; 
IV -  Instituir, rever, atualizar e aperfeiçoar a legislação urbanística para sua melhor adequação à cidade que se 
deseja construir com base nesta Lei Complementar;
V -  Desenvolver ações e programas para implementação de uma política de mobilidade urbana que atenda a 
integração com a política de uso e ocupação do solo, a diversidade e complementaridade entre os serviços e modos 
de transporte urbano, incentivo à adoção de energias renováveis e não poluentes, priorização de modos de transporte 
coletivo e não motorizados.
SEÇÃO II
DA POLÍTICA URBANÍSTICA E AMBIENTAL
Art. 10. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política 
urbanística e ambiental: 
I -  Incentivar o plantio adequado de árvores em áreas de preservação permanente (APP), calçadas, praças, 
parques e jardins do município; 
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II -  Criar Parques Municipais e revitalizar os parques existentes; 
III -  Exercer a fi scalização das áreas de interesse ambiental de uso restrito e áreas de risco que possuam ocu-
pação irregular; 
IV -  Elaborar plano para implantação do sistema de fi ação subterrânea de cabos em áreas novas e áreas cen-
trais da cidade;
V -  Elaborar o plano de Arborização Urbana; 
VI -  Regulamentar e fi scalizar a poluição visual e auditiva no município;
VII -  Padronizar as calçadas das áreas centrais;
VIII -  Preservar e proteger os recursos naturais, em especial as bacias hidrográfi cas, e cadastrar as nascentes no 
município; 
IX -  Desenvolver a educação ambiental nas escolas municipais; 
X -  Auxiliar na fi scalização de áreas de cultivo que se utilizam da técnica da queimada.
SEÇÃO III
DA POLÍTICA DE SAÚDE
Art. 11. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política de 
saúde: 
I -  Garantir a elaboração do planejamento em saúde no período de cada gestão, de forma participativa e 
democrática, revisado anualmente, baseando-se na Agenda Nacional e Estadual da Saúde; 
II -  Diminuir a mortalidade neonatal, infantil e materna, por meio de programas adequados, como pré-natal e 
pediatria preventiva; 
III -  Implementar ações visando a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 
IV -  Controle do câncer de colo de útero, de mama e de próstata, com uma maior cobertura para os exames 
preventivos; 
V -  Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças infecto-contagiosas, epidêmicas ou endêmicas, 
buscando o aumento da cura nos casos novos e a diminuição de sua incidência; 
VI -  Implementar uma política de promoção da saúde, com a prática de atividade física regular, alimentação 
adequada e saudável e, em especial, o combate à dependência química; 
VII -  Atenção integral à saúde do trabalhador; 
VIII -  Fortalecimento da atenção básica através do Programa de Saúde da Família e Agentes Comunitários de 
Saúde; 
IX -  Desenvolver e articular ações com os municípios da microrregião de Itapetininga que visem qualifi car e 
assegurar o atendimento dos serviços de saúde;
X -  Promover a cidadania tendo como estratégia o incentivo da formação e participação dos conselhos de 
saúde e o desenvolvimento de parcerias com a comunidade. 
XI -  Implementar a estruturação da assistência farmacêutica; 
XII -  Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os protocolos e diretrizes nacio-
nais e estaduais; 
XIII -  Desenvolver ações para assegurar a atenção adequada à saúde do indivíduo e comunidade, visando à 
integralidade, acesso universal e igualitário;
XIV -  Defi nir metas a serem alcançadas, em função de operações planejadas para enfrentar as prioridades em 
saúde, considerando as demandas, a participação da população e a integração de serviços e setores. 
XV -  Implementar e fortalecer um política de saúde preventiva;
XVI -  Desenvolver e articular ações que visem à criação e o fortalecimento de cooperativas de atendimento à 
saúde; 
XVII -  Garantir o acesso ao atendimento e assistência farmacêutica, em medicina alternativa desde que reconhe-
cida pelo Conselho Federal de Medicina. 
SEÇÃO IV
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Art. 12. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política de 
desenvolvimento rural: 
I -  Criar um sistema de informação para acompanhamento das transações de imóveis rurais e do volume de 
produção por espécie e áreas cultivadas; 
II -  Incentivar a adoção de sistemas de conservação de solo, principalmente nas propriedades lindeiras às 
estradas rurais; 
III -  Promover política de produção habitacional para o meio rural, bem como consolidar e aprimorar as polí-
ticas setoriais visando desestimular o êxodo rural; 
IV -  Implementar ações visando a elaboração de programa de perenização das estradas municipais, bem como 
da substituição das pontes e passagens de madeira, visando sua maior durabilidade; 
V -  Desenvolver e articular ações junto aos Governos Estadual e Federal que visem apoiar e qualifi car o 
produtor rural;
VI -  Implementar ações visando a elaboração do zoneamento rural respeitando a diversidade agrícola; 
VII -  Elaborar legislação que permita a fi scalização e controle público do uso do solo rural;
VIII -  Implementar ações visando à criação de um novo sistema de transporte coletivo rural; 
IX -  Implementar e incentivar programas de criação de cooperativas agrícolas e de geração de emprego e 
renda. 
SEÇÃO V
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Art.13. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política de 
Desenvolvimento Industrial e Econômico: 
I -   Implementar e incentivar programas visando a expansão do setor produtivo, principalmente no ramo de 
agronegócios e agroindústrias;
II -  Instalação de incubadora de empresas, para desenvolver o empreendedorismo;
III -  Desenvolver e articular ações junto aos Governos Estadual e Federal de apoio e incentivo às micros e 
pequenas empresas; ao agronegócio e à agroindústria; 
IV -  Implementar e incentivar programas de criação de cooperativas e de geração de emprego e renda.
SEÇÃO VI
DA POLÍTICA EDUCACIONAL
Art.14. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política 
Educacional, de acordo com o artigo 214 da Constituição Federal, a Lei Federal n° 9.394/96 e em consonância com 
o Plano Nacional de Educação: 
I -  Ampliar o atendimento da educação infantil, com a colaboração dos Governos Estadual e Federal, prefe-
rencialmente junto às regiões de maior vulnerabilidade social; 
II -  Participar junto com o Governo do Estado no desenvolvimento do ensino fundamental obrigatório de 9 
(nove) anos, em regime de colaboração; 
III -  Implementar a educação empreendedora junto às instituições escolares do município; 
IV -  Expandir o atendimento em período integral para as unidades escolares localizadas preferencialmente na 
periferia da cidade; 
V -  Reduzir o analfabetismo, expandindo o atendimento aos jovens e adultos que não tiveram oportunidades 
e acesso à educação básica na idade própria; 
VI -  Expandir a oferta de cursos profi ssionalizantes; 
VII -  Desenvolver e articular ações junto aos Governos Estadual e Federal, visando a ampliação da oferta de 
cursos técnicos e superiores de graduação e pós-graduação públicos; 
VIII -  Estabelecer uma política de investimento na formação continuada dos educadores. 
SEÇÃO VII
DA POLÍTICA CULTURAL, ESPORTIVA E TURÍSTICA
Art.15. Para a consecução dos objetivos gerais serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política 
Cultural, Esportiva e Turística:
I -  Articular parcerias com as organizações governamentais ou não governamentais, com as instituições ou 
entidades privadas, visando o desenvolvimento de atividades culturais e de preservação do patrimônio histórico; 
II -  Potencialização das ações na área de esporte e lazer no município, como forma de promover a inserção da 

população socialmente excluída, preferencialmente junto às regiões de maior vulnerabilidade social; 
III -  Desenvolver ações de forma integrada com as demais Secretarias Municipais e articulando parcerias com 
os Governos Estadual e Federal, organizações não governamentais ou instituições privadas, visando o desenvolvi-
mento das diversas formas de turismo; 
IV -  Elaborar lei de incentivo fi scal à cultura;
V -  Elaboração do Plano Municipal Cultural.
SEÇÃO VIII
DA POLÍTICA DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art.16. A Assistência Social é uma política pública de direção universal, não contributiva e direito de cidadania, capaz 
de alargar a agenda dos direitos sociais a serem assegurados a todos os munícipes, de acordo com suas necessidades 
e independentes de sua renda, a partir de sua condição, sendo adotadas as seguintes diretrizes: 
I -  Consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema público não contributivo, des-
centralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específi co da assistência social, no campo da 
proteção social; 
II -  Estabelecimento da proteção social de assistência social tendo por garantia: a segurança de acolhida; a 
segurança social de renda; a segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social; a segurança do desen-
volvimento da autonomia individual, familiar e social e a segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais; 
III -  Focalização da assistência social, de forma prioritária a todas as famílias, indivíduos e grupos que se en-
contram em situações de vulnerabilidade e riscos, em decorrência da perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; 
IV -  Oferta, de maneira integrada e territorializada, de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social para cobertura de riscos, vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao ciclo de vida e à dignidade huma-
na e à fragilidade das famílias; 
V -  Caráter público de co-responsabilidade e complementaridade entre as ações governamentais e não gover-
namentais de assistência social, evitando paralelismo, fragmentação e dispersão de recursos, que devem ser aplicados 
somente em programas e projetos orientados para as estratégias estabelecidas nos incisos anteriores; 
VI -  Desenvolver ações que promovam a inclusão da criança e do adolescente, do idoso, do migrante, dos 
portadores de defi ciência, dos portadores do HIV positivo e dos afrodescendentes. 
SEÇÃO IX
DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Art.17. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a Política de 
Segurança Pública:
I -  Adequação e estruturação do Conselho Municipal de Segurança, para articular ações entre os Poderes 
Públicos, a comunidade, outros órgãos representativos e os municípios vizinhos, visando o bem estar e a segurança 
da população;
II -  Adequação e estruturação da Guarda Municipal;
III -  Implantação e expansão do sistema de videomonitoramento e comunicação integrada no município, 
aproveitando-se dos recursos da tecnologia da informação.
SEÇÃO X
SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE
Art. 18. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para o Sistema 
Viário, Transporte Urbano e Mobilidade:
I -  Proporcionar mobilidade adequada, com segurança e conforto a todos os cidadãos e acessibilidade a todas 
as áreas do município;
II -  Regularizar e legalizar, atendendo os dispositivos da legislação em vigor, em especial o Código Nacional 
de Transito os transportes alternativos existentes – táxi lotação e moto-táxi; 
III -  Implantação de um novo sistema de transporte coletivo urbano; 
IV -  Desenvolver e articular ações para a troncalização dos transportes urbanos; 
V -  Criar terminais de transporte coletivo urbano;
VI -  Implementar programas de educação para o trânsito.
Art. 19. O Sistema Viário do Município tem suas diretrizes indicadas no “Mapa 03 - Sistema Viário Principal”, que 
integra esta lei Complementar, com os seus respectivos gabaritos horizontais, indicados a seguir:
I -  Para a malha viária em geral fi ca estabelecido o gabarito horizontal mínimo de 14,00m;
II -  Para o Anel Rodoviário fi ca estabelecida uma seção-tipo com duas pistas centrais e duas laterais, todas 
com três faixas de tráfego, perfazendo uma faixa de domínio com largura mínima de 65,00 m;
III -  Ficam adotados dois padrões de vias arteriais: “Arterial Padrão I“ para áreas já urbanizadas e “Arterial 
Padrão II” para áreas ainda não loteadas na data da promulgação desta Lei Complementar:
a) Para as Arteriais Padrão I fi ca estabelecido seção-tipo com largura total de 30,00 m;
b) Para as Arteriais Padrão II, fi ca estabelecido seção-tipo com uma largura total mínima de 40,00 m.
IV -  Fica estabelecido o padrão de via coletora cujo gabarito horizontal básico de 20,00m, caracterizada como 
via de uma só pista, com predominância do tráfego local;
V -  Para as novas vias da malha viária da Zona Industrial, fi ca estabelecido o gabarito horizontal básico de 
20,00m com dispositivos que permitam retornos aproximadamente a cada quilômetro.
Parágrafo único. A Prefeitura, através dos seus órgãos competentes, poderá, mediante justifi cativa técnica fundamen-
tada, promover, via decreto, as adequações de gabaritos e traçados tendo em vista as condições peculiares de cada 
área estudada.
Art. 20. As diretrizes e recomendações deste Plano Diretor deverão ser ajustadas e complementadas dentro do escopo 
de um Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade, a ser elaborado pela Prefeitura de Itapetininga, voltado para 
o planejamento e gestão do sistema de transporte e circulação da cidade.
Art. 21. No sistema de transportes coletivos são consideradas prioritárias:
I -  A implantação de corredores exclusivos para o transporte coletivo;
II -  A implantação de linhas interbairros, com base em estudos e pesquisas de origem e destino;
III -  Implantação de sistema de terminais e áreas de transferência para as linhas de transporte coletivo, com 
base em estudos de origem e destino.
Art. 22. A Prefeitura de Itapetininga deverá apresentar proposta de Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade 
em até 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação desta lei complementar.
§ 1°. O escopo do Plano Integrado de Transporte Urbano Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade, deverá 
incluir, entre outros, estudos técnicos para:
I -  Avaliação das condições gerais da mobilidade da população;
II -  Avaliação das condições de circulação na área urbana;
III -  Avaliação das condições gerais de circulação de mercadorias e cargas em geral na área urbana;
IV -  Avaliação das condições de organização e prestação dos serviços de transporte público;
V -  Estabelecimento de um plano cicloviário;
VI -  Avaliação das condições do transporte suburbano e interurbano no âmbito municipal;
VII -  Avaliação prospectiva do cenário futuro da mobilidade e transporte da cidade;
VIII -  Diretrizes gerais e específi cas para a mobilidade e transporte;
IX -  Programas e plano de ações, de investimentos em infraestrutura, tecnologias e serviços;
X -  Estudos para a implantação de contorno ferroviário de cargas; 
XI -  Estudos de viabilidade para o aproveitamento dos leitos ferroviários atuais, para o transporte urbano de 
passageiro.
§ 2°. Os objetivos das diretrizes, ações e investimentos propostos deverão estar adequados aos objetivos da política 
urbana do Município, à sua legislação, em particular ao Plano Diretor, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
e aos conceitos fundamentais de sustentabilidade, inclusão social e desenvolvimento da cidade;
SEÇÃO XI
DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE
 Art. 23. Para consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes diretrizes e estratégias para a política de 
acessibilidade. 
I -  Garantia de acessibilidade de todos aos bens públicos e privados de uso coletivo, aos serviços públicos e 
privados prestados ou colocados à disposição da população; 
II -  Eliminar barreiras físicas e arquitetônicas das construções, adequar os espaços públicos ou de uso coletivo 
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para uso de todos e coibir a prática de barreiras atitudinais que obstruam o exercício de direitos individuais e coletivos 
à saúde, à educação, à escolaridade, ao trabalho, à segurança à locomoção, ao lazer, a profi ssionalização e ao entrete-
nimento.
§ 1º. Compete à Prefeitura de Itapetininga executar políticas voltadas preferencialmente à melhoria das condições de 
circulação a pé, por bicicletas e por transportes coletivos, bem como desenvolver gestões junto a órgãos do Governo 
do Estado, da União e de concessionárias do setor rodoviário e de transportes, de modo a viabilizar obras de interesse 
do Município, notadamente nos dispositivos de acesso de vias locais a rodovias que cruzam o Município, e dos vários 
modais de transporte.
§ 2º. A melhoria das condições de circulação de pedestres também devem levar em conta os portadores de necessida-
des especiais, as gestantes e os idosos.
SEÇÃO XII
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETONICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Art. 24.  A preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Arqueológico e Cultural do Município de Itapetininga 
será executada pela Administração Pública Municipal.
Art. 25. A Política Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Arqueológico e Cultural do 
Município de Itapetininga deverá ter como diretrizes básicas:
I -  Preservar a memória histórica, arquitetônica, arqueológica e cultural do município;
II -  Recuperar os próprios municipais tombados pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico 
da Cidade de Itapetininga;
III -  Identifi car bens de importância histórica, arquitetônica, arqueológica e cultural a serem tombados;
IV -  Apoiar a preservação de bens tombados no município pelo Governo do Estado ou da União;
V -  Incentivar a participação de pessoas físicas ou jurídicas no patrocínio de obras de recuperação ou restauro 
de bens tombados;
VI -  Utilizar os instrumentos de transferência de potencial construtivo e da concessão de incentivos fi scais, 
como incentivo à preservação dos bens tombados pelos seus proprietários.
VII -  Reforçar o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico da Cidade de Itapetininga na função 
de coordenar e fi scalizar as ações relativas à Política Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetôni-
co, Arqueológico e Cultural.
VIII -  Elaboração da Lei de Defesa do Patrimônio Artísitico, Histórico, Arqueológico, Turístico e Cultural.
SEÇÃO IV
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 26. A política de habitação do Município deverá basear-se no Plano Local de Habitação de Interesse Social - 
PLHIS, elaborado pelo município, tendo como objetivos:
I -  Estruturar as ações da Política Habitacional do Município;
II -  Promover diferentes modalidades de atendimento da demanda apontada no diagnóstico do setor habita-
cional de Itapetininga, considerando suas especifi cidades;
III -  Assegurar a atuação contínua e sistemática do Governo Municipal, no sentido de incrementar a dotação 
orçamentária específi ca para este setor, de acordo com as prioridades defi nidas no Plano Local de Habitação de Inte-
resse Social;
IV -  Articular a política de habitação de interesse social com as políticas sociais e ambientais, para promover 
a inclusão social das famílias benefi ciadas;
V -  Captar recursos junto às diferentes fontes de fi nanciamento destinadas à política habitacional, por meio 
de convênios e parcerias fi rmados entre o município, demais entes federativos, iniciativa privada e também através de 
cooperação técnica;
VI -  Estimular a produção de Habitação de Interesse Social destinada a famílias com renda igual ou inferior a 
03 (três) salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada;
VII -  Estimular a produção de Habitação de Mercado Popular destinada a famílias de renda entre 03 (três) e 10 
(dez) salários mínimos, de promoção privada;
VIII -  Promover o uso habitacional nas áreas consolidadas e dotadas de infraestrutura, utilizando, quando neces-
sário, os instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade;
IX -  Promover ações de melhoria ou requalifi cação habitacional em áreas ocupadas por famílias de baixa 
renda, viabilizando-as de acordo com as características diferenciadas da demanda;
X -  Coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais inadequados nas áreas de preservação ambiental 
e de mananciais, nas remanescentes de desapropriação, nas de uso comum do povo e nas áreas de risco, oferecendo 
alternativas habitacionais em locais apropriados e a destinação adequada a essas áreas;
XI -  Garantir a capacitação e melhoria dos recursos institucionais, técnicos e administrativos destinados a 
atuar na questão de habitação de interesse social;
XII -  Aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, previstos no Plano Diretor como forma a garantir o preço 
da terra acessível para a promoção de habitação de interesse social e alimentar o Banco de Terras Públicas Municipais 
para a construção de habitação de interesse social;
XIII -  Desenvolver ações com agentes de âmbito regional, visando à oferta equilibrada de habitações de interes-
se social em toda a área de infl uência do Município de Itapetininga. 
Art. 27. Para consecução da Política de Habitação do Município, deverão ser desenvolvidos os programas e ações 
defi nidos no PLHIS, articulados aos demais programas e ações setoriais da política urbana, voltados a:
I – ampliar a oferta de unidades habitacionais prontas, adequadas e acessíveis à população de baixa renda, bem como 
ampliar as possibilidades de fi nanciamento para a aquisição habitacional voltado à demanda não atendida pelo mer-
cado - demanda de Habitação de Mercado Popular;
II - garantir condições para que as famílias que compõem a demanda por habitação de interesse social, individual ou 
coletivamente, possam se organizar para viabilização de empreendimentos habitacionais, por autogestão;
III - promover a regularização fundiária – considerando os aspectos jurídicos e urbanísticos em áreas de interesse 
social, consolidadas ou em processo de consolidação, que não apresentem riscos à permanência da população ou que 
não comprometam a preservação ambiental;
IV - assistir às famílias de baixa renda, individualmente ou organizados, nas questões relacionadas à construção ou 
requalifi cação de unidades habitacionais;
V - ampliar a capacidade administrativa do Governo Municipal, estruturando e modernizando seus instrumentos de 
gestão - humanos, materiais, logísticos e fi nanceiros, contribuindo assim para implementação e gestão dos Programas 
Habitacionais;
VI - ação de apoio à fi xação das famílias benefi ciadas pelos programas habitacionais em suas habitações, fortalecendo 
seus vínculos comunitários e territoriais urbanos, com ações concorrentes de geração de emprego e renda e de fruição 
dos serviços públicos locais.
Art. 28. Para que os programas habitacionais de interesse social do município possuam maior capacidade fi nanceira e 
autossufi ciência, independente dos recursos advindos dos convênios e parcerias externas constituir-se-ão recursos do 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social:
I - dotações do Orçamento Geral do Município, classifi cadas na função de habitação;
II - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
III - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
IV - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou 
internacionais;
V - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social;
VI - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
VII - as receitas advindas da venda e da transferência de potencial construtivo e demais instrumentos constantes do 
Estatuto da Cidade;
VIII – o pagamento dos custos incidentes nos programas habitacionais seja nos programas de provisão habitacional 
e de regularização fundiária.
Art. 29. Os agentes responsáveis pela execução dos programas e ações da política municipal de habitação deverão 
manter atualizado o sistema municipal de informações, com a transferência de dados e informações referentes aos 
benefi ciários dos programas, recursos alocados, projetos e ações e sua distribuição territorial.  
SEÇÃO XIV
RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 30. A Política Municipal de Resíduos Sólidos, que deverá ser contemplada na elaboração do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, tem os seguintes princípios:
I - a prevenção e a precaução; 
II - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambientais, sociais, culturais, econô-
micas, tecnológicas e de saúde pública; 
III – a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação entre Poder Público, iniciativa 
privada e demais segmentos da sociedade civil;
IV - o desenvolvimento sustentável; 
V - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; 
VI - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 
de trabalho e renda e promotor de cidadania; 
VII - o respeito às diversidades locais e regionais; 
VIII - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 
IX - a atuação em consonância com as políticas federal e estadual de recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, 
saúde, educação e desenvolvimento urbano.
Art. 31. Os objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos são os seguintes:
I – a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 
II – o uso sustentável, racional e efi ciente dos recursos naturais;
III – a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição fi nal 
ambientalmente adequada dos rejeitos, observando essa ordem de prioridade; 
IV – o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 
V – o incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de 
materiais recicláveis e reciclados; 
VI – a gestão integrada de resíduos sólidos, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos; 
VII – a articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à coope-
ração técnica e fi nanceira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 
VIII – universalização do acesso aos serviços públicos de coleta seletiva dos resíduos reutilizáveis e recicláveis,
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza ur-
bana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recu-
peração dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e fi nanceira, 
observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007; 
XI - prioridade, nas aquisições e contratações do poder público, para bens, serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
XII - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental, social e empresarial voltados para a melhoria 
dos processos produtivos em conformidade com as legislações pertinentes;
XIII – a recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos.
Art. 32. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição fi nal ambientalmente ade-
quada dos rejeitos.
Art. 33. É de responsabilidade do Município de Itapetininga a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no seu 
território, sem prejuízo das competências de controle e fi scalização dos diversos órgãos federais e estaduais, bem 
como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei Comple-
mentar.
§ 1º. Os resíduos sólidos de que trata o caput refere-se aos resíduos urbanos, resíduos de serviços de saúde gerados nos 
estabelecimentos gerenciados pela administração municipal, podendo, mediante convênio, se responsabilizar por re-
síduos gerados em estabelecimentos de terceiros, públicos ou privados; resíduos dos sistemas públicos de saneamento 
como Estações de Água e de Esgoto e resíduos de limpeza dos sistemas de drenagem de águas pluviais; resíduos de 
construção civil gerados nos próprios municipais ou por pequenos geradores.
§ 2º. Os grandes geradores de resíduos da construção civil deverão apresentar Planos de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil para análise do Poder Público Municipal, contemplando as obras e serviços por ele executadas e 
em consonância com o que estabelece as Resoluções CONAMA n° 307, de 05 de junho de 2002 e n° 448, de 18 de 
janeiro de 2012, e suas eventuais alterações.
§ 3º. Os geradores de resíduos de serviços de saúde deverão apresentar os Planos de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde, nos termos previstos na Resolução RDC ANVISA n° 306/2004, e suas eventuais alterações.
Art. 34.  Na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, devem ser adotados 
mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma 
de garantir sua sustentabilidade operacional e fi nanceira, observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007, e suas eventuais 
alterações.
Art. 35.  A coleta seletiva deverá ocorrer com inclusão dos Catadores e Catadoras, por meio das cooperativas, auto-
gestionárias, formadas exclusivamente por munícipes demandatários de ocupação e renda, em conformidade com 
o artigo 57 da lei nacional de saneamento básico nº 11.445/07, e demais dispositivos legais que tratam da questão.
§ 1º. Para a universalização do acesso ao serviço, os gestores do serviço público de coleta seletiva responsabilizar-se-
-ão pela efi ciência e sustentabilidade econômica das soluções aplicadas.
§ 2°. A coleta seletiva poderá ser implementada sem prejuízo da implantação de sistemas de logística reversa, prevista 
na Lei Federal n° 12.305/2010 e seus decretos regulamentadores.
Art. 36. O Município poderá buscar soluções consorciadas no âmbito regional para a gestão dos resíduos sólidos, no 
que lhe for conveniente.
SEÇÃO XV
DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Art. 37. São objetivos referentes à infraestrutura e serviços de utilidade pública:
I - racionalizar a ocupação e a utilização da infraestrutura instalada e por instalar;
II - assegurar a equidade na distribuição territorial dos serviços;
III - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, buscando otimizar o uso dos recursos dos siste-
mas de infraestrutura urbana e dos serviços de utilidade pública, garantindo um ambiente equilibrado e sustentável;
IV - promover a gestão integrada da infraestrutura e do uso racional do subsolo urbano, coordenando ações com 
concessionários e prestadores de serviços;
V - estabelecer mecanismos de gestão entre Município, Estado e União para serviços de interesse comum, tais como 
abastecimento de água, tratamento de esgotos, destinação fi nal de lixo e energia;
VI - não esgotar a capacidade da infraestrutura existente sem antes prover a complementação adequada às demandas 
futuras;
VII - garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes das obras e serviços de infraestrutura urbana;
VIII - implantar e manter Sistema de Informações de Infraestrutura Urbana, integrado ao sistema de Municipal de 
informações;
XIX – estimular, em empreendimentos públicos e privados, o uso da energia solar e eólica para aquecimento de água, 
iluminação, e outro fi ns;
Art. 38. São diretrizes relativas à infraestrutura e serviços de utilidade pública:
I - os equipamentos de infraestrutura de serviços públicos ou privados nas vias públicas, incluídos seus subsolo e 
espaço aéreo, deverão ser implantados por meio de galerias técnicas;
II - a implantação de galerias técnicas é prioritária nas vias de maior concentração de redes de infraestrutura;
III - o permissionário que utilizar galerias técnicas pagará por sua utilização.
Art. 39. Constitui ação estratégica a implantação de projetos-piloto de galerias técnicas nos logradouros de maior 
concentração e complexidade de redes de infraestrutura na Zona Central – ZC.
SUBSEÇÃO I
DA ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Art. 40. São objetivos no âmbito do consumo de energia e iluminação pública:
I - promover a redução de consumo e o uso racional de energia elétrica;
II - garantir conforto e segurança à população, assegurando adequada iluminação noturna nas vias e logradouros 
públicos.
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Art. 41. São diretrizes relacionadas ao consumo de energia e iluminação pública:
I - assegurar o abastecimento de energia para consumo;
II - assegurar a modernização e maior efi ciência da rede de iluminação pública;
III - implementar planos de manutenção corretiva e preventiva;
IV - reduzir o prazo de atendimento das demandas;
V - viabilizar as instalações da rede elétrica e de iluminação pública em galerias técnicas no subsolo urbano, especial-
mente na Zona Central – ZC.
SUBSEÇÃO II
SISTEMA MUNICIPAL DE ESPAÇOS LIVRES
Art. 42. Através de lei municipal específi ca, o Município deverá instituir um Sistema Municipal de Espaços Livres, 
capaz de regulamentar o modo de criação, classifi cação, implantação e a gestão das áreas ambientalmente protegidas 
no município e de áreas verdes, visando:
I - estabelecer as categorias de uso, “integral” ou “sustentável”, ou adaptar e criar novas categorias tendo em vista as 
peculiaridades do município;
II - estabelecer critérios de gestão das unidades de conservação, com as atribuições dos órgãos municipais;
III - estabelecer mecanismos de participação da população na gestão dessas unidades;
IV - estabelecer um zoneamento voltado à criação de unidades de conservação;
V - possibilitar o recebimento do “ICMS Ecológico”, incentivo fi scal regulamentado pela Lei Estadual nº 8.510/93, 
que benefi cia municípios que possuem áreas ocupadas por unidades de conservação.
VI - estabelecer um Plano de Gestão de Áreas Verdes através de inventário e mapeamento das áreas verdes existentes 
e àquelas que vierem ser criadas.
Parágrafo único. Deverão compor o Sistema Municipal de Espaços Livres as áreas protegidas e as áreas verdes que 
depois de mapeadas como “Sistema de Espaços Livres” deverão ser disponibilizadas à comunidade por meio do 
Sistema de Informações Ambientais.
Art. 43. O Sistema de Espaços Livres tem como diretrizes específi cas:
I- implantar e manter o ajardinamento e a arborização urbana, arregimentando a parceria da população através de 
programas permanentes de manutenção, educação, divulgação e orientação técnica;
II - implantar novos parques urbanos, prioritariamente nas Zonas de Conservação Ambiental do Rio Itapetininga e de 
alguns de seus afl uentes, de forma a:
a) viabilizar a manutenção da vegetação ciliar e de outros tipos de cobertura vegetal, garantindo a permeabi-
lidade do solo e facilidade de drenagem nas áreas de preservação permanente legalmente instituída;
b) viabilizar equipamentos de recreação e lazer ao ar livre junto aos bairros onde é previsto crescimento 
notável da população residente;
III - implantar parques lineares de forma a restabelecer conexões entre fragmentos de vegetação e fl uxo de espécies 
diversas.
IV - implantar unidades de conservação em áreas com vegetação representativa como fragmentos fl orestais e de 
cerrado, com potencial de ser utilizados como corredor de fauna e fl ora.
Art. 44. Na gestão do Sistema de Espaços Livres cabe à Prefeitura de Itapetininga:
I - regulamentar e fi scalizar o atendimento à exigência de que nos novos loteamentos residenciais, comerciais e 
industriais e outras modalidades de urbanização de glebas, as áreas a serem transferidas para o Município como 
espaços livres de uso público, preferencialmente em bloco único, tenham localização, dimensões e características 
topográfi cas, de forma a:
a) assegurar as funções ambientais, tais como a infi ltração de águas superfi ciais, a conservação da biodiversidade, a 
mitigação de ilhas de calor e da poluição sonora e atmosférica e;
b) viabilizar seu efetivo uso enquanto local de lazer e prática de exercícios físicos e seja objeto de ajardinamento e 
arborização;
II – assegurar que em novos parcelamentos do solo, instalados em áreas contíguas, as áreas a serem transferidas para 
o município, mantenham a sua conectividade;
III - exigir que, quando marginais a cursos de água, as áreas transferidas para o Município como espaços livres de 
uso público tenham dimensões adequadas, de forma a resultarem tanto mais larga quanto mais vulnerável à erosão e 
às cheias forem os terrenos;
IV - exigir dos empreendedores que reservem, junto aos empreendimentos mencionados no inciso I, atendendo a 
diretrizes e determinações da Concessionária de Serviço Público de Águas e Esgoto, áreas para implantação de dispo-
sitivos de contenção de águas, bem como ajardinamento e arborização que permitam seu uso como parques públicos.
SUBSEÇÃO III
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 45. A Prefeitura de Itapetininga, observado a Política Municipal de Educação Ambiental, poderá implantar o 
Programa Municipal de Educação Ambiental, em conformidade com os princípios e objetivos da Política Nacional 
de Educação Ambiental e da Política Estadual de Educação Ambiental:
I - elaborado de forma participativa;
II - constituído pelos programas sócio-educativos já existentes, devendo-se desenvolver e ampliar novos programas 
envolvendo toda a sociedade;
III – desenvolvido por ações em sinergia com as instituições governamentais e não governamentais que atuam no 
campo ambiental e educacional;
IV - garantindo, incentivando e apoiando a sociedade civil em ações educadoras socioambientais, por meio de uma 
rede capilarizada de núcleos de educadores ambientais.
§ 1°. A coordenação da Política e do Programa Municipal de Educação Ambiental fi cará a cargo de um órgão gestor 
que deverá ser composto pelos órgãos afi ns que atuam com a temática ambiental, cuja atribuição do órgão gestor será 
a de defi nir diretrizes para implementação em âmbito municipal; articulação, coordenação e supervisão de planos, 
programas e projetos na área de educação ambiental; participação na negociação de fi nanciamentos e planos, progra-
mas e projetos na área de educação ambiental.
§ 2°. O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, deverá coordenar processos de articu-
lação dos distintos atores na área, em foros, conselhos e coletivos visando a integração entre as suas ações, conside-
rando a transversalidade da temática educadora ambiental;
§ 3°. A Educação Ambiental – EA deverá estar presente nas diferentes ações propostas pela Política Municipal de 
Meio Ambiente, considerando a transversalidade do tema.
SUBSEÇÃO IV
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Art. 46. São objetivos para o Sistema de Drenagem Urbana:
I - equacionar a drenagem e a absorção de águas pluviais combinando elementos naturais, tais como solo permeável e 
corpos d’água, com elementos construídos, entre eles, guias e sarjetas, bocas de lobo e galerias subterrâneas;
II - preservar e recuperar áreas com interesse para drenagem, principalmente, as várzeas, faixas sanitárias e fundos de 
vale de forma a garantir o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais;
III - controlar a permeabilidade do solo, minimizando o processo de sua impermeabilização;
IV - elaborar e implementar programas de participação e de educação ambiental relativos à importância do escoa-
mento das águas pluviais.
Art. 47. São diretrizes para o sistema de drenagem urbana:
I - revisar e adequar a legislação voltada à proteção da drenagem, estabelecendo parâmetros de tratamento das áreas 
de interesse para drenagem, tais como faixas sanitárias, várzeas, áreas destinadas à futura construção de reservatórios 
e fundos de vale;
II - disciplinar a ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias do Município, preservando a vegetação existente e 
visando a sua recuperação;
III - implementar a fi scalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e fundos de vale, áreas destinadas à futura 
construção de reservatórios;
IV - defi nir mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de interesse para drenagem, tais como 
parques lineares, área de recreação e lazer, hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa;
V - desenvolver projetos de drenagem que considerem, entre outros aspectos, a mobilidade de pedestres e portadores 
de defi ciência física, a paisagem urbana e o uso para atividades de lazer;
VI - implantar medidas de prevenção de inundações, tais como controle de erosão, especialmente em movimentos de 
terra; controle de transporte e deposição de entulho e lixo; combate ao desmatamento, assentamentos clandestinos e 

a outros tipos de invasões nas áreas com interesse para drenagem.
Art. 48. São ações estratégicas necessárias para o sistema de drenagem urbana:
I - implantar sistemas de retenção temporária das águas pluviais;
II - desassorear, limpar e manter os cursos d’água, canais e galerias do sistema de drenagem;
III - incentivar as parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada na implementação das ações propostas;
IV - promover campanhas de esclarecimento público e a participação das comunidades no planejamento, implantação 
e operação das ações contra inundações.
Art. 49. As ações municipais no que se refere aos sistemas de drenagem serão conduzidas pela Concessionária de 
Serviço Público de Água e Esgoto, orientadas pelo Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Itapetininga.
Art. 50. Para redução do impacto da urbanização sobre o regime natural dos cursos d’água, a expansão da cidade deve 
ser orientada de modo a evitar a ocupação de várzeas, e novos empreendimentos deverão incorporar dispositivos de 
retenção e retardamento de águas pluviais, em conformidade com lei municipal específi ca.
§ 1º. Deverá ser exigida reserva de área para implantação de dispositivos de retenção e retardamento das águas 
pluviais dentro de glebas a serem loteadas para fi ns urbanos, a critério da Prefeitura ou do órgão responsável pelo 
saneamento básico municipal, que analisará e aprovará os respectivos projetos com suas características técnicas e 
localização.
§ 2º. Os dispositivos mencionados no “caput” deste artigo são:
I - reservatórios de retenção cobertos ou descobertos, podendo ter tratamento superfi cial adequado para uso como 
espaços livres de lazer, quando vazios;
II - terrenos com superfície e subsolo mantidos permeáveis, através de ajardinamento ou pisos drenantes, em percen-
tuais superiores ao mínimo exigido pelas normas de ocupação da zona onde se localiza o empreendimento;
III - combinações de reservatórios e terrenos permeáveis.
TÍTULO II
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
CAPITULO I
DO MACROZONEAMENTO
Art. 51. Visando o desenvolvimento sustentável de Itapetininga, no território do Município são instituídas quatro 
categorias de macrozonas, a saber:
I - MZR 1 – Macrozona Rural 1, caracterizada pela existência de grandes propriedades e atividades econômicas 
signifi cativas;
II - MZR 2 – Macrozona Rural 2, caracterizada pela existência de pequenas propriedades e atividades econômicas 
de subsistência;
III – MZPR – Macrozona de Proteção e Refl orestamento, caracterizada pela área de domínio da Fazenda do Estado; 
IV – MZU – Macrozona Urbana, caracterizada pela sede do município e pelas sedes dos distritos.
Parágrafo único. Os perímetros das macrozonas e de seus compartimentos estão indicados no “Mapa 01 – Macrozo-
neamento”, que é parte integrante desta Lei Complementar.
SEÇÃO I
SUBDIVISÃO TERRITORIAL DA MACROZONA URBANA
Art. 52. A Macrozona urbana do Município de Itapetininga fi ca subdividida em:
I - Área Urbana; 
II – Área de Expansão Urbana;
Art. 53. A Área Urbana corresponde às porções de território já urbanizadas e àquelas passíveis de urbanização, onde 
a Prefeitura de Itapetininga, entidades integrantes da Administração Indireta e concessionárias operam e poderão 
atender, no âmbito de seus planos vigentes, à demanda de obras e serviços necessários para as atividades urbanas 
nelas previstas.
§1º. Na Área Urbana a Prefeitura de Itapetininga poderá aprovar novos parcelamentos para fi ns urbanos, bem como 
novas urbanizações em glebas e lotes urbanos.
§ 2º. Para a implantação dos empreendimentos mencionados no § 1º deste artigo, será exigido do responsável, as 
obras e instalações internas necessárias ao empreendimento, mediante o projeto, a execução e o custeio das extensões 
de infraestrutura da área a ser utilizada, notadamente:
I - implantação da rede de captação de águas pluviais e suas conexões com o sistema público.
II - implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública e suas conexões com a rede de 
energia elétrica existente.
III - pavimentação do leito carroçável das vias internas e aquelas vias lindeiras à área utilizada inclusive seus acessos.
IV - implantação da rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto e suas conexões com a rede pública já insta-
lada com capacidade de atendimento as demandas do novo empreendimento.
V - arborização de calçadas.
§ 3º. Para as obras mencionadas no § 2º, a Prefeitura de Itapetininga, entidades integrantes da Administração Indireta 
e concessionárias fi xarão o prazo, normas e especifi cações técnicas de execução.
§ 4º. As obras públicas mencionadas no § 2º, serão doadas a Prefeitura de Itapetininga, fi cando sua operação sob a 
responsabilidade do poder público municipal.
Art. 54.  A Área de Expansão Urbana, corresponde às porções do território municipal caracterizadas pelos distritos: 
de Conceição, Gramadinho, Morro do Alto, Rechan, Tupy, e Varginha, pouco urbanizados ou ainda não urbanizados, 
e considerados passíveis de urbanização a médio e longo prazo, porém não incluídas como área de atendimento pela 
Prefeitura de Itapetininga e entidades integrantes da Administração Indireta e concessionárias no âmbito de seus 
planos vigentes de obras e serviços necessários para as atividades urbanas nelas previstas.
§ 1º Na Área de Expansão Urbana, os distritos mencionados no “caput” do artigo fi cam classifi cadas como Zonas 
de Expansão Urbana – ZEU, onde  a Prefeitura de Itapetininga poderá aprovar novos loteamentos, bem como novas 
urbanizações que não impliquem loteamento prévio.
§ 2º Para a implantação dos empreendimentos mencionados no §1º deste artigo, será exigido do responsável, além 
das obras e instalações previstas no Art. 53 desta Lei Complementar, o projeto, a execução e o custeio das extensões 
de infraestrutura até atingir o limite da área a ser parcelada, notadamente:
I - implantação da rede de captação de águas pluviais e suas conexões com o sistema público;
II - implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública e suas conexões com a rede de 
energia elétrica existente;
III - pavimentação do leito carroçável das vias;
IV - implantação da rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto e suas conexões com a rede pública já insta-
lada com capacidade de atendimento de novas demandas.
Art. 55. A Macrozona Rural 1 – MZR 1, Macrozona Rural 2 MZR 2, e Macrozona de Proteção e Refl orestamento – 
MZPR, são destinadas predominantemente a atividades econômicas não urbanas.
Parágrafo único. Nas Macrozonas mencionadas no “caput” deste artigo, admitir-se-ão imóveis e parcelamentos do 
solo destinados a atividades rurais, bem como estabelecimentos isolados e equipamentos urbanos cuja localização em 
área urbana mostre-se inadequada ao poder público municipal.
Art. 56. Para efeito da ordenação de parcelamento, uso e ocupação do solo, a Área Urbana do Município de Itapeti-
ninga é subdividida em Zonas de Uso e Corredores, a saber:
I – Zonas ou Áreas Especiais de Interesse Histórico-Cultural – ZH;
II - Zona Central - ZC;
III - Zona de Uso 1 – Z1;
IV - Zona de Uso 2 – Z2;
V - Zona de Uso 3 – Z3;
VI - Zona Industrial – ZI;
VII - Corredor de Comércio e Serviços 1 - CCS1;
VIII - Corredor de Comércio e Serviços 2 - CCS2;
IX – Corredor de Comércio e Serviços 3 – CCS3
X - Corredor de Comércio e Indústria - CCI;
XI - Corredor de Circulação Rápida 1 – CCR 01.
XII - Corredor de Circulação Rápida 2 – CCR 02.
Parágrafo único. A confi guração das Zonas de Uso e Corredores mencionadas no “caput” deste artigo está indicada 
no “Mapa 02 - Zoneamento Municipal”, que é parte integrante desta Lei Complementar.
Art. 57. A Zona Especial ou Áreas de Interesse Histórico Cultural – ZH, tem como objetivo a preservação do pa-
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trimônio histórico e cultural do município, com a imposição de limites a ocupação e utilização das seguintes áreas:
I - Centro Histórico - defi nido pelo perímetro: cruzamento das Ruas General Carneiro com Prudente de Morais, segue 
por esta até a Rua Barbosa Franco, Quintino Bocaiúva, General Carneiro até o ponto inicial;
II - Colégios - delimitada pelo cruzamento das Ruas Barbosa Franco e Cel. Fernando Prestes, segue por esta até a Cel. 
Afonso, Dr. Virgilio de Resende e Rua Barbosa Franco até o ponto inicial; 
III - Pátio Ferroviário - defi nida pelas Ruas Alfredo Maia com Fernando Costa, segue por esta até a Avenida Aziz Ca-
valheiro Salém, segue a Sudoeste por esta até a Rua Antônio de Almeida Leme, Rua Alfredo Maia até o ponto inicial.
Parágrafo único. Para todo o imóvel inserido em Zona Especial ou Áreas de Interesse Histórico Cultural – ZH, a 
demolição e aprovação de novas construções nos imóveis que não forem tombados, ou com processo de tombamento 
aberto, deverá atender aos parâmetros de compatibilização com os imóveis tombados e com a volumetria do entorno.
 Art. 58. Caberá ao Conselho do Plano Diretor desenvolver ações para um cadastramento dos imóveis, logradouros e 
mobiliário urbano a serem declarados como de preservação histórico cultural. 
Art. 59. Na Zona Central – ZC, que compreende o centro histórico da cidade e as áreas a ele contíguas, caracterizadas 
pela coexistência de edifi cações térreas e verticalizadas, comércio e serviços diversifi cados e indústrias de portes 
variados, destacando-se equipamentos e edifícios de valor histórico e arquitetônico, as normas de parcelamento, uso 
e ocupação do solo devem:
I - incentivar a manutenção da variedade de usos;
II - permitir a verticalização e a ocupação extensiva dos lotes, com padrões de densidade compatíveis com a oferta de 
transporte público e a capacidade do sistema viário;
IV - estimular a permanência e ampliação dos usos residenciais verticalizado;
V- estimular o uso de transporte coletivo.
Art. 60. Nas Zonas de Uso 1 – Z1, que inclui em sua maior parte bairros já consolidados e utilizados por uso residen-
cial, comercial e de serviços, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem:
I – estimular o uso residencial de média densidade;
II - permitir usos não residenciais, desde que não causem incômodos para a população residente;
III - fi xar índices urbanísticos que permitam a adoção de padrões variados de edifi cações com soluções térreas ou 
verticalizadas.
Art. 61. Nas Zonas de Uso 2 – Z2 e Zona de Expansão Urbana - ZEU, que compreendem áreas localizadas nos prin-
cipais vetores de expansão da cidade, e aquelas correspondentes aos distritos: de Conceição, Gramadinho, Morro do 
Alto, Rechan, Tupy, e Varginha, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem:
I – estimular o uso residencial de média densidade.
II - admitir usos não residenciais, tais como comércio, serviços e indústria de pequeno porte, visando a proximidade 
entre habitação e local de trabalho, desde que não causem incômodos à vizinhança.
III - fi xar índices urbanísticos compatíveis com edifi cações de padrão popular, inclusive prédios verticalizados.
§ 1º. Para a implantação de empreendimentos na Zona de Expansão Urbana - ZEU, mencionada no “caput” do artigo, 
será exigido do responsável, além das obras e instalações internas, outras obras adicionais externas, desde o empreen-
dimento até o ponto de interligação às redes públicas existentes, exigindo-se o projeto, a execução e o custeio dessas 
de infraestrutura, notadamente:
I - implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública e suas conexões com a rede de 
energia elétrica existente;
II - implantação da rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto e suas conexões com a rede pública já insta-
lada com capacidade de atendimento às demandas do novo empreendimento.
III - pavimentação do leito carroçável das vias lindeiras à área utilizada, mantendo-se a permeabilidade do terreno, de 
acordo com o art. 42-A do Estatuto das Cidades.
§ 2º. Para as obras mencionadas no § 1º, a Prefeitura de Itapetininga, suas autarquias e concessionárias fi xarão o prazo, 
normas e especifi cações técnicas de execução.
§ 3º. As obras públicas mencionadas no § 1º deverão ser doadas ao Município, às concessionárias e às autarquias.
Art. 62. Nas Zonas de Uso 3 – Z3, que inclui áreas destinadas à ocupação predominantemente residencial, as normas 
de parcelamento, uso e ocupação do solo devem:
I - privilegiar o uso residencial em padrões de baixa densidade e baixas taxas de ocupação.
II – permitir usos do solo de atividades de apoio ao uso residencial e não incômodos;
III - limitar o percentual dos terrenos que podem ser edifi cados e impermeabilizados e estimular o aumento de áreas 
vegetadas, visando à preservação da qualidade paisagística e ambiental dos bairros.
Art. 63. Nas Zonas Industriais - ZI, composta por áreas com concentração industrial já estabelecida e áreas a serem 
destinadas para expansão destas atividades, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem:
I - reservar os terrenos exclusivamente à implantação de indústrias de grande porte e instalações correlatas;
II - fi xar afastamentos e recuos visando a segurança e a redução de confl itos de vizinhança;
III - viabilizar a circulação e as operações de carga e descarga de veículos de grande porte sem confl itos com o tráfego 
geral.
Art. 64. Nos Corredores de Comércio e Serviços 1 – CCS1, que são constituídos pelos lotes lindeiros à via que consti-
tui o corredor, onde predomina o tráfego interbairros e que atravessam ou margeiam Zonas de Uso 3 – Z3, as normas 
de parcelamento, uso e ocupação do solo devem:
I - admitir usos não residenciais em estabelecimentos de pequeno porte e não incômodos ao uso residencial vizinho;
II - fi xar índices de ocupação e condições para implantação das edifi cações nos lotes iguais às da Zona de Uso 3 – Z3.
III - ter acesso de veículo ao lote exclusivamente pela via que constitui o corredor, com exceção dada aos lotes de 
esquina que poderão ser acessados pela via transversal ao corredor.   
Art. 65. Nos Corredores de Comércio e Serviços 2 – CCS2, que são constituídos pelos lotes lindeiros a vias onde 
predomina o tráfego interbairros e que atravessam ou margeiam as zonas de uso Z1 e Z2, as normas de parcelamento, 
uso e ocupação do solo devem:
I - admitir estabelecimentos comerciais e de serviços de maior porte do que aqueles permitidos em zonas residenciais;
II - fi xar condições de ocupação ligeiramente diferenciadas, admitindo-se coefi cientes de aproveitamento maiores do 
que os das zonas por eles atravessadas, desde que seja reduzida a taxa de ocupação;
III - ter acesso de veículo ao lote exclusivamente pela via que constitui o corredor, com exceção dada aos lotes de 
esquina que poderão ser acessados pela via transversal ao corredor.   
Art. 66. Nos Corredores de Comércio e Serviços 3 – CCS3, que são formados pelos imóveis lindeiros a vias de trân-
sito rápido ou caracterizadas como eixos estruturadores do transporte coletivo, a ocupação deve ser feita de modo a 
minimizar interferências com o fl uxo de veículos, devendo, para tanto, as normas de parcelamento, uso e ocupação 
do solo:
I - privilegiar os empreendimentos em terrenos com dimensões sufi cientes para dispor de estacionamentos internos e 
acessos projetados de acordo com o padrão de desempenho da via;
II - fi xar condições de ocupação diferenciadas, admitindo-se coefi cientes de aproveitamento maiores do que os das 
zonas por eles atravessadas, desde que seja reduzida a taxa de ocupação;
III - ter acesso de veículo ao lote exclusivamente pela via que constitui o corredor, com exceção dada aos lotes de 
esquina que poderão ser acessados pela via transversal ao corredor. 
Art. 67. Nos Corredores de Comércio e Indústria - CCI, que atravessam ou margeiam Zona Industrial - ZI, as normas 
de parcelamento, uso e ocupação do solo devem: 
I - permitir a implantação de atividades de apoio à produção industrial, admitindo usos comerciais e de serviços;
II - vedar a implantação de uso residencial.
Parágrafo único. Para instalações industriais, nesses corredores, os índices construtivos a serem observadas são os da 
Zona Industrial - ZI.
Art. 68. Nos Corredores de Circulação Rápida - CCRs, que são formados pelos terrenos lindeiros a vias de trânsito 
rápido, a ocupação deve ser feita de modo a minimizar interferências com o fl uxo de veículos, devendo, para tanto, 
as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo privilegiar os empreendimentos em terrenos com dimensões sufi -
cientes para dispor de estacionamentos internos e acessos projetados de acordo com o padrão de desempenho da via.
TÍTULO II
ZONEAMENTO, USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 69. Para os efeitos desta lei complementar e de sua regulamentação, são adotadas as seguintes defi nições:
I - altura de uma edifi cação – é a diferença de cota entre o piso do pavimento habitável mais próximo do terreno 

natural e o forro do pavimento habitável mais alto;
II - área construída – para efeito do cálculo do coefi ciente de aproveitamento, é a soma das áreas dos pisos utilizáveis, 
cobertos, de todos os pavimentos de uma ou mais edifi cações, excetuadas as áreas de garagem, piscina, todos os 
compartimentos de uso comunitário, sejam de caráter técnico, administrativo ou de lazer e varandas de uso privativo, 
até o limite de 1,20 m de profundidade com extensão máxima de 1/3 da fachada;
III - área ocupada – é a área da projeção horizontal de uma ou mais edifi cações sobre o terreno;
IV - área ou faixa não edifi cável ou “non aedifi candi” - é a área de terreno onde não é permitida qualquer edifi cação;
V - área para lazer e equipamentos comunitários – é a área, num empreendimento em condomínio, de uso comum dos 
condôminos, complementando as moradias;
VI - área permeável de um lote ou gleba - é a porção de terreno onde não há pavimento ou estruturas subterrâneas 
capazes de impedir a percolação das águas pluviais para o subsolo, na sua área de projeção, devendo ser mantidas as 
características naturais de permeabilidade do solo;
VII - coefi ciente de aproveitamento – é a relação entre a área construída computável de uma ou mais edifi cações e a 
área do terreno a ela(s) vinculado;
VIII - conjunto de edifi cações em condomínio – é o conjunto de duas ou mais edifi cações cujo regime de propriedade 
implica a existência de uma ou mais unidades autônomas e de áreas de uso e propriedade comum, cabendo a cada 
unidade, como parte inseparável, uma fração do terreno e benfeitorias comuns;
IX - conjunto de edifi cações em gleba – é o conjunto de duas ou mais edifi cações, em regime de condomínio ou de 
propriedade indivisa, implantado em gleba não previamente parcelada para fi ns urbanos;
X - desdobro - é a divisão, em duas ou mais áreas, de um lote edifi cável para fi ns urbanos;
XI - desmembramento - é a subdivisão de gleba em lotes edifi cáveis para fi ns urbanos, com aproveitamento do sis-
tema viário existente, não implicando a abertura de novas vias públicas, nem o prolongamento ou alargamento das 
já existentes.
XII - equipamentos comunitários - são equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
XIII - espaço livre de uso público - é o terreno de propriedade pública e de uso comum do povo, destinado exclusiva 
ou prevalentemente a recreação, lazer ou outras atividades exercidas ao ar livre.
XIV - fusão, unifi cação ou remembramento de lotes - é a junção de duas ou mais áreas para formarem uma única 
unidade fundiária.
XV - gleba - é uma porção de terra, com localização e confi guração defi nida e que não resultou de processo de par-
celamento do solo para fi ns urbanos, sendo que nas zonas: ZC, Z1, Z2, Z3, ZEU, ZI e nos corredores CCS 1, CCS 2, 
CCS3 e CCRs, as glebas serão áreas com mais de 1.000m².
XVI – infraestrutura - é um ou mais sistemas de equipamentos que fornecem serviços básicos, tais como as redes de 
saneamento básico, drenagem de água pluvial, pavimentação, distribuição de energia elétrica, iluminação pública e 
similares.
XVII - logradouro público - é o espaço de propriedade pública e de uso comum do povo, destinado exclusiva ou 
prevalentemente a circulação de veículos, pedestres ou ambos.
XVIII - loteamento - é a subdivisão de gleba em lotes edifi cáveis para fi ns urbanos, com abertura de novas vias públi-
cas ou prolongamento ou alargamento das vias existentes.
XIX - lote edifi cável para fi ns urbanos - é uma porção de terra com localização e confi guração defi nidas, com área, 
acesso e infraestrutura básica atendendo ao disposto na legislação pertinente e que resultou de processo regular de 
parcelamento do solo para fi ns urbanos.
XX - parcelamento do solo para fi ns urbanos - é a subdivisão de gleba sob forma de loteamento, desmembramento 
ou desdobro.
XXI - recuo - é a distância entre o limite externo da área ocupada por edifi cação e a divisa do terreno a ela vinculado.
XXII - taxa de ocupação – é a relação entre a área ocupada de uma ou mais edifi cações e a área total do terreno a 
ela(s) vinculado.
XXIII - taxa – ou percentual de permeabilidade – é a relação entre a área permeável de um terreno e a área total do 
mesmo.
XXIV - testada de lote - é a divisa do lote lindeira ao logradouro público que lhe dá acesso.
XXV - urbanização específi ca - é um parcelamento do solo associado à construção de edifi cações agrupadas horizon-
tal ou verticalmente, com elementos construtivos em comum e acessos autônomos, tais como casas geminadas, casas 
em renque, vilas e conjuntos de edifícios.
XXVI - urbanização de interesse social – compreende parcelamentos do solo, urbanizações específi cas e conjuntos 
de edifi cações destinados à habitação para população de baixa renda, podendo ser executados por órgão da adminis-
tração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal, instituto de previdência ofi cial, cooperativa habitacional ou 
empresa capaz de comprovar o interesse social do empreendimento, segundo critérios defi nidos pela Prefeitura de 
Itapetininga.
XXVII - usos urbanos – são atividades tais como: habitação, indústria, comércio, serviços e outras que não a explo-
ração agropecuária ou extrativista.
XXVIII - via ofi cial de circulação - é a via declarada ou reconhecida por ente do Poder Executivo Municipal como 
integrante do sistema viário de domínio público.
XXIX – justifi cativa técnica - documento elaborado com habilidade especial, que comprova a realidade de um fato 
ou veracidade de uma proposição.
XXX – pavimento de edifi cação: conjunto de construções cobertas ou descobertas situadas entre os planos de dois 
pisos sucessivos ou entre o último piso e a cobertura, distantes entre si pelo menos na medida do pé direito mínimo 
previsto pela legislação aplicável. Conjunto de dependências de uma edifi cação situado no mesmo nível.
XXXI – subsolo: pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edifi cação e de modo que o respectivo piso esteja, 
em relação às vias públicas, a uma distância maior do que a metade do pé direito.
XXXII – pavimento térreo: é o pavimento acima do porão ou do embasamento e no mesmo nível da via pública. 
Pavimento de acesso direto ao logradouro público.
XXXIII – primeiro pavimento: é o pavimento imediatamente acima do andar térreo, rés do chão, loja ou sobreloja.
XXXIV – sobreloja: é o pavimento de pé direito reduzido, não inferior, porém, a 2,5 m, e situado imediatamente 
acima do pavimento térreo.
XXXV – calçadão: é a parte do logradouro público, destinado ao pedestre e equipado de forma a impedir o estaciona-
mento e o trânsito de veículos, tendo por propósito oferecer condições adequadas à circulação e lazer da coletividade.
XXXVI - condomínios horizontais - aqueles previstos na legislação específi ca de condomínios, ou seja, os constituí-
dos de unidades habitacionais térreas, assobradadas, geminadas ou não.
XXXVII - condomínios verticais - aqueles constituídos de edifícios de apartamentos.
XXXVIII - condomínios mistos - aqueles constituídos por unidades habitacionais térreas, assobradadas, geminadas 
ou não, juntamente com edifícios de apartamentos.
XXXVIV - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d’água sujeitas a enchentes e 
inundações periódicas.
Art. 70. Com o objetivo de incentivar o provimento de espaço para estacionamento no interior das propriedades 
urbanas, as áreas construídas destinadas ao estacionamento de veículos não serão computadas para efeito do cálculo 
de coefi ciente de aproveitamento, exceto no caso de garagens de habitações unifamiliares e de edifi cações exclusiva-
mente destinadas às garagens e estacionamentos.
CAPÍTULO II
ZONEAMENTO MUNICIPAL
SEÇÃO I
CLASSIFICAÇÃO DOS USOS
Art. 71. Para os efeitos desta lei Complementar e de sua regulamentação, os diversos usos urbanos são classifi cados 
segundo seus requisitos de localização, nas diversas zonas urbanas de que trata o art. 56 desta Lei Complementar, e 
seu potencial de gerar confl itos de vizinhança, sendo instituídas as seguintes categorias:
I - Uso Residencial - R, correspondendo a local de moradia permanente, que incluem:
a) RL – uso residencial em lotes - residências unifamiliares isoladas, geminadas ou agrupadas; prédios de apartamen-
tos, conjuntos residenciais implantados em lotes; habitações coletivas, excluídos hotéis e motéis.
b) RG – uso residencial em glebas - conjuntos residenciais implantados em glebas não previamente parceladas para 
fi ns urbanos.
c) RT – uso residencial com apoio terapêutico – conjunto residencial com prestação de serviços internos gerais, 
médicos e terapêuticos.
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d) RSI – uso residencial com serviços internos ou privativos – conjuntos residenciais com prestação de serviços 
internos gerais: manutenção e conservação, recreação e lazer, e alimentação.
II - Polos Geradores de Tráfego – PGT, compreendendo:
a) PGTP - Estabelecimentos industriais, de comércio ou serviços de grande porte, geradores de tráfego, intenso de 
veículos de grande porte, notadamente:
1. Indústrias, companhias transportadoras ou distribuidoras de mercadorias, de mudanças e congêneres, que operam 
com frotas de caminhões e/ou tenham instalações com área construída superior a 2.500m2;
2. Entrepostos, depósitos, armazéns de estocagem de matérias primas, produtos acabados ou alimentos in natura; es-
tabelecimentos atacadistas ou varejistas de materiais grosseiros - tais como sucata, materiais de construção e insumos 
para agricultura - com área de terreno superior a 2.500m2; 
3. Terminais de Transporte de cargas. 
b) PGTI - Instituições e estabelecimentos de comércio ou serviços geradores de tráfego intenso de veículos, notada-
mente:
1. Estabelecimentos de comércio ou serviços de grande porte, tais como supermercados, lojas de departamentos, cen-
tros de compras, pavilhões para feiras ou exposições, mercados e varejões, com área construída superior a 2.500m2;
2. Locais de grande concentração de pessoas, notadamente: clube esportivo, estádios, ginásios, salas para espetáculos 
e eventos, com lotação superior a 300 lugares; circos e parque de diversões;
3. Estabelecimentos particulares de ensino - inclusive academias de ginástica ou esportes, escolas de línguas e cursos 
profi ssionalizantes - com área construída (exceto garagem) superior a 750m2.
4. Hotéis e congêneres com área construída (exceto garagem) superior a 2.500m2;
5. Agências de bancos com área ocupada pela atividade (exceto garagem) superior a 750m2;
6. Estabelecimentos de saúde - inclusive prontos-socorros e laboratórios de análises - com área construída (exceto 
garagem) superior a 750m2; 
7. Ofi cinas para veículos automotores com área construída (exceto garagem) superior a 1.000m2;
8. Edifícios de uso não residencial com área construída (exceto garagem) superior a 2.000m, exceto o industrial;
9. Garagens de ônibus e caminhões com capacidade de abrigar mais de 02 veículos.
III - Usos Geradores de Ruído Noturno – GRN, estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias ou instituições 
com atividades no horário compreendido entre 22h00min e 6h00min, excetuando-se:
a) Hotel e congêneres.
b) Farmácias e laboratórios de análises clínicas.
c) Consultórios ou clinicas veterinárias sem internação ou alojamento.
d) Funerária;
e) Hospitais e prontos socorros;
f) Cinemas e teatros;
g) Estacionamentos (veículos de passeio e utilitários); e
h) Vigilância e segurança privada.
IV - Usos Geradores de Ruído Diurno – GRD, estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias ou instituições com 
atividades que geram sons ou ruídos no horário diurno, notadamente:
a) Indústrias e ofi cinas que operam com máquinas ruidosas tais como serrarias; carpintarias ou marcenarias; serralhe-
rias, com área construída superior a 30m2;
b) Lojas de discos e congêneres desprovidas de cabinas e acessórios acústicos;
c) Canis, escolas de adestramento de animais e congêneres.
d) Comércio e indústria de resíduos e sucatas de material inerte com área territorial superior a 600m2;
e) Ofi cinas de funilaria para veículos automotores, excetuando-se as de caráter artesanal.
V - Usos Comerciais, de Serviços e Industriais de Pequeno Porte – CSI:
a) CSI 1, Estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias e instituições não enquadrados nas categorias PGT, 
GRN ou GRD.
b) CSI 2, Estabelecimentos com usos que não sejam poluentes, perigosos, incômodos ou nocivos à vizinhança, tais 
como: escritórios em geral, consultórios e clínicas médicas e odontológicas, escola de educação infantil que atendam 
crianças de zero a seis anos de idade, sociedades ou associações de amigos de bairro, salões de beleza e estética, 
instaladas em imóveis com área construída não superior a 750m2.
c) CSI 3, Escritórios de contatos, virtuais e de trabalho pessoal, sem atendimento específi co no local.
VI - Usos de Turismo e Lazer – TL, compreendendo: hotéis-fazenda, parques temáticos, clubes de campo e congêne-
res, não enquadrados nas categorias anteriores.
VII - Usos de Alta Incomodidade – UAI, compreendendo atividades que representem risco de dano à vizinhança 
provocado por explosão, incêndio ou outro sinistro, ou ainda usos especialmente passíveis de gerar incômodos à 
vizinhança e que devam ser especialmente controlados, notadamente:
a) Pedreiras e outros estabelecimentos de exploração mineral.
b) Fabricação e depósito de fogos de artifício; Campos de tiro e congêneres;
c) Depósitos ou lojas com grandes estoques de explosivos; GLP acima de 120 (cento e vinte) botijões de 13 kg, e de 
produtos tóxicos ou infl amáveis.
d) Institutos penais; abatedouros e agroindústrias, aterros sanitários e outros estabelecimentos para deposição e pro-
cessamentos de resíduos.
VIII - Usos Especiais – UE, compreendendo estabelecimentos cuja localização é defi nida em função de condicio-
nantes técnicas estritas, notadamente instalações de sistemas de infraestrutura, tais como reservatórios e estações de 
tratamento de água, estações de tratamento de esgotos, subestações de energia elétricas, cemitérios de humanos e de 
animais, bibliotecas, museus de todos os tipos, parques urbanos e unidades de conservação ambiental.
IX – Atividades Agropastoris - AAP, compreendendo atividades agrícolas (cultivo) e de criação de animais, com sua 
devida comercialização ou industrialização ou prestação de serviço na área especifi ca. 
§ 1º. O enquadramento de usos nas categorias GRD e GRN, e suas adequações ao zoneamento não suspende a obri-
gatoriedade de atendimento a qualquer norma legal que discipline a geração de ruídos.
§ 2º. Caberá à Prefeitura de Itapetininga estabelecer o enquadramento dos diversos tipos de usos às categorias es-
tabelecidas neste artigo para efeito de licenciamento, tendo por referência a “Classifi cação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatísticas - IBGE.
SEÇÃO II
RESTRIÇÕES DE USO POR ZONA
Art. 72. A instalação de cada categoria de atividade é permitida, em cada Zona de Uso e Corredores, de acordo com 
o quadro que segue, estão proibidos os demais usos não listados: 
CATEGORIAS DE USOS PERMITIDOS POR ZONAS
ZONAS DE USO USOS PERMITIDOS
Zonas ou Áreas Especiais de Interesse Histórico-Cultural - ZH RL, RG, RT, RSI,, GRN, GRD, CSI 1, CSI 2, 
CSI  3, TL, UE
Zona Central- ZC RL, RG, RT, RSI, PGTI, GRN, GRD, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, UE
Zona de Uso 1 – Z1 RL, RG, RT, RSI, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, EU
Zona de Uso 2 – Z2 RL, RG, RT, RSI, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, EU
Zona de Uso 3 – Z3 RL, RG, RT, RSI, CSI 2, CSI 3, EU
Zona de Expansão Urbana - ZEU RL, RG, RT, RSI, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, EU
Zona Industrial – ZI PGTP, PGTI, GRN, GRD, CSI 1, CSI 2, CSI 3, UAI, UE
Corredor de Comércio e Serviços 1 - CCS1 RL, RG, RT, RSI, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, EU
Corredor de Comércio e Serviços 2 - CCS2 RL, RG, RT, RSI, PGTI, GRN, GRD, CSI1, CSI 2, CSI 3, TL, UE
Corredor de Comércio e Serviços 3 - CCS3 RL, RG, RT, RSI, PGTI, GRD, GRN, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, UE
Corredor de Comércio e Indústria - CCI PGTP, PGTI, GRN, GRD, CSI 1, CSI 2, CSI 3, UE
Corredor de Circulação Rápida – CCR 01 e 02 RL, RG, PGTP, PGTI, GRD, GRN, CSI 1, CSI 2, CSI 3, TL, UE
Área Rural RL, PGTP, PGTI, TL; UAI, UE; AAP 
§ 1º. Na Zona de Uso 3 – Z3 e CCS1 os usos RL, RG, RT e RSI, somente serão admitidos na forma de residências 
unifamiliares.
§ 2°. Os usos classifi cados como CSI 3 poderão se instalar em qualquer lugar do Município, inclusive em loteamentos 
fechados.
§ 3°. As vias e praças marginais aos Corredores têm os mesmos usos e índices urbanísticos desses Corredores. 
§ 4°. Serão permitidas a atividade de parques de estacionamento para veículos automotores na Z3 somente em edi-

fi cação térreas.
Art. 73. Em todos os lotes com divisas junto a vias que constituem limites de Zonas de Uso são permitidos os usos da 
zona menos restritiva, obedecidos os Coefi cientes de Aproveitamento, Taxas de Ocupação, Recuos e demais regras 
de ocupação defi nidas para a zona onde estão localizados considerando a profundidade máxima de 100,00m a partir 
da testada do imóvel, sendo vedado o acesso através de outras vias que não aquela que estabelece o limite entre zonas, 
exceto no caso de se tratar de terreno de esquina que poderá ter acesso também pela rua lateral.
§ 1º. Nos corredores CCR01 e CCS3 não serão permitidos instalações industriais com área de construção superior a 
2.000 m².
§ 2º. Nos corredores CCR que margeiam a ZI, não serão permitidos RG e RL.
SEÇÃO III
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO POR ZONA
Art. 74. Os valores limite para os índices urbanísticos por zona são aqueles indicados no quadro a seguir:
ZONAS DE USO To
Taxa de Ocupação Máxima Ca
Coefi ciente de aproveitamento Máximo Pp
Percentual mínimo de permeabilidade
(%)
Zonas ou Áreas Especiais de Interesse Histórico-Cultural – ZH; 0,95 2,0 10% para terrenos 
com área igual ou superior a 500m²
Zona Central- ZC 0,80 3,0 
Zona de Uso 1 – Z1 0,70 2,0 
Zona de Uso 2 – Z2 0,60 2,0 
Zona de Uso 3 – Z3 0,60 1,5 
Zona de Expansão Urbana - ZEU 0,70 2,0 
Zona Industrial – ZI Livre Livre 20% para terrenos com área igual ou superior a 500m2
Corredor de Comércio e Serviços 1 - CCS1 0,60 1,5 
Corredor de Comércio e Serviços 2 - CCS2 0,60 2,0 
Corredor de Comércio e Serviços 3 - CCS3 0,60 2,0 
Corredor de Comércio e Indústria - CCI 0,50 2,0 
Corredor de Circulação Rápida – CCR01 e CCR 02 0,60 1,5 
Área Rural - -  -
§ 1º. As áreas correspondentes a piscinas descobertas não são computadas no cálculo do Coefi ciente de Aproveita-
mento e da Taxa de Ocupação.
§ 2º. Em Zona de Uso 3 – Z3, e Corredores CCS1, as edifi cações destinadas aos usos RL e RG têm sua altura limitada 
a três pavimentos.
§ 3º. Não serão computados, para efeitos do cálculo de aproveitamento e ocupação dos lotes:
I - para coefi ciente de aproveitamento:
a) áreas de construção, quando de uso exclusivo para garagem, atividades sociais e recreativas, ou com pé direito 
inferior a 2,30m;
b) áreas de construção dos pilotis quando livres e sem vedação, a não ser as caixas de escadas e elevadores;
c) áreas de construção para instalações situadas acima do último pavimento;
d) toldos, marquises de cobertura, pérgulas, desde que a somatória do comprimento desses elementos não seja supe-
rior a 1/3 da largura da fachada do prédio;
e) abrigos desmontáveis para guarda de autos;
II – para taxa de ocupação:
a) áreas de construção no subsolo, quando de uso exclusivo para garagem, ou com pé direito inferior a 2,30m;
b) toldos, marquises, coberturas e pérgulas, desde que a somatória do comprimento desses elementos não seja supe-
rior a 1/3 da largura da fachada do prédio;
c) abrigos desmontáveis para guarda de autos.
§ 4º. Para cálculo de área coberta, área construída e recuos, não será feita distinção entre “edifi cação principal” e 
“edícula”, se esta houver.
Art. 75. Para incentivar a criação de espaços livres para ajardinamento e estacionamento subterrâneo ou em pavimen-
to não térreo no interior dos terrenos urbanos na Zona Central e nos corredores CCRs, CCS2 e CCS3, em qualquer 
empreendimento, o Coefi ciente de Aproveitamento Máximo poderá ser ampliado, desde que seja reduzida a Taxa de 
Ocupação, de acordo com a fórmula CA = to/TO + (ca-1), onde:
I - CA - é o coefi ciente de aproveitamento que pode ser alcançado, no lote em questão.
II - to - é a taxa máxima de ocupação fi xada para a zona em que o lote se situa.
III - TO - é a taxa de ocupação adotada para o lote em questão.
IV - ca - é o coefi ciente máximo de aproveitamento fi xado nas normas de ocupação da zona em que o lote se situa.
Art. 76. As edifi cações deverão ser implantadas obedecendo aos seguintes recuos mínimos:
I - nas zonas de uso Z1, Z2, Z3, ZEU, ZC, CCS’s e CCRs:
a) Recuo mínimo de frente de 5,00m, em todos os pavimentos:
1. Nos lotes com testada superior a 7,50m, o recuo mínimo de frente será de 4,00m para construções unifamiliares, 
desde que a garagem tenha tal recuo, excetuando-se os condomínios residenciais unifamiliares.
2. Nos pavimentos superiores, acima do térreo, serão admitidos avanços no recuo obrigatório, tais como sacadas, 
obedecendo a relação de largura: Rf/4, onde Rf é o Recuo mínimo observado  a zona de uso.
b) Recuos mínimos laterais e de fundo:
1. No pavimento térreo, primeiro e segundo pavimentos não são exigidos esses recuos em qualquer tipo de edifi cação, 
para os imóveis localizados na ZC, CCS2 e CCRs, excetuando-se os lotes que possuam fundos voltados para vias 
públicas, que neste caso terão recuo da edifi cação igual ao recuo de frente.
2. No pavimento térreo e primeiro pavimento não são exigidos recuos em qualquer tipo de edifi cação, para os imóveis 
localizados na Z1, Z2, Z3, ZEU e CCS1, excetuando-se os lotes que possuam fundos voltados para vias públicas, que 
neste caso terão recuo da edifi cação igual ao recuo de frente.
3. No terceiro pavimento dos imóveis localizados na ZC, CCS2, CCS3 e CCRs, o recuo será e 1,50m, em ambos os 
lados, sendo que para os pavimentos superiores o recuo será dado pela fórmula: Rm = h/10 + 1,50m, onde Rm é o 
recuo mínimo e h é a altura da edifi cação medida a partir do piso do quarto pavimento.
4. No segundo pavimento dos imóveis localizados na Z1, Z2, Z3, ZEU e CCS1, o recuo será de 1,50m, em ambos os 
lados. Após o segundo pavimento o recuo será dado pela fórmula:- Rm = h/10 + 1,50m, onde Rm é o recuo mínimo 
e h é a altura da edifi cação medida a partir do piso do terceiro pavimento.
c) recuos mínimos laterais no alinhamento para terrenos de esquina:
1. Para terrenos com testada superior a 10,00m o recuo será de 2,00m.
2. Para terrenos com testada inferior ou igual a 10,00m o recuo será de 1,50m.
3. Para terrenos com testada inferior ou igual a 5,00m o recuo será de 1,00m.
II - No corredor CCI e Zona Industrial:
a) Recuo mínimo de frente: 10,00m, em todos os pavimentos.
b) Recuos mínimos laterais e de fundos: 5,00m, em todos os pavimentos, sendo este obrigatório na lateral da rua, em 
lotes na esquina.
III – na Área Rural:
a) Recuo mínimo de frente: 20,00m do eixo da via, em todos os pavimentos.
b) Recuos mínimos laterais e de fundos: 5,00m, em todos os pavimentos, sendo este obrigatório na lateral da rua, em 
lotes na esquina.
§ 1º. Para as glebas e lotes, a serem urbanizadas com uso residencial, situados em zonas limítrofes às Zonas Indus-
triais, será obrigatório, apenas junto à divisa de Zona, um recuo de 15,00m, formando uma barreira vegetal, consti-
tuída de espécies arbóreas.
§ 2º. Essa regra de recuos, prevista no § 1° deste artigo, se aplica aos lotes e glebas situados nas Zonas Industriais, 
lindeiras a outras zonas de uso.
§ 3º. Os recuos mínimos previstos no inciso I, alíneas “a” e “c”, não serão aplicados nas testadas de quadras com mais 
de 50% - (cinquenta por cento) - já construídos, ou em construção, permanecendo os recuos existentes.
§ 4º. Para imóveis com testada igual ou inferior a 7,50m, fi ca permitida a instalação de abrigos desmontáveis com 
largura máxima de 50% - (cinquenta por cento) - da testada do lote, desde que o remanescente do recuo seja área 
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permeável.
§ 5º. É permitida a construção de abrigo de segurança/portaria no recuo de frente dos imóveis, respeitada na cons-
trução a relação de largura máxima de 20% - (vinte por cento) - da testada do lote e profundidade máxima de 60% 
- (sessenta por cento) - do recuo de frente adotado.
§ 6º. Os recuos mínimos laterais e de fundo, em todas as alíneas “b” deste artigo, devem ser observados para efeitos 
urbanísticos, considerando que para ventilação e iluminação os recuos obrigatórios são aqueles estabelecidos em 
legislação específi ca, notadamente Código de Obras.
Art. 77. Para imóveis urbanos limitados ou atravessados por cursos d’água, resultantes de parcelamentos do solo 
aprovados anteriormente a 1979, lei específi ca defi nirá as dimensões das faixas de afastamento de cada lado de suas 
margens.
SEÇÃO IV
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NOS TERRENOS URBANOS
Art. 78. Em qualquer uma das zonas de uso são exigidas vagas para estacionamento de veículos automotores dentro 
dos lotes, conforme disposto no quadro seguinte:
NÚMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO POR USO
EMPREENDIMENTO NÚMERO DE VAGAS (*)
Habitações unifamiliares e multifamiliares 1 vaga por unidade
Centros comerciais (shopping centers) 1 vaga / 25m2
Supermercados com área ≥ 300m² 1 vaga / 50m2
Lojas de departamentos com área construída ≥ 300m² 1 vaga / 50m²
Entrepostos e depósitos atacadistas 1 vaga / 60m2
Edifícios para escritórios ou consultórios, salas e salões comerciais ou de uso indefi nido, com área construída ≥ 
200m2  1 vaga/ 50m2
Prontos-socorros, clínicas e laboratórios de análises com área construída ≥ 200m² 1 vaga / 50m2
Instituições privadas de ensino de 2° Grau e Estabelecimentos de ginástica, dança e congêneres com área construída 
≥ 300m² 1 vaga / 100m²
Instituições privadas de ensino de 3° Grau e Escolas profi ssionalizantes com área construída ≥ 300m² 1 vaga / 
35m²
Restaurantes, choperias, casas noturnas, Teatros e cinemas com área construída ≥ 300m² 1 vaga / 50m2
Agências de bancos 1 vaga / 35m²
Ofi cinas de conserto de carros com área construída ≥ 100m² 1 vaga / 50m²
Hotéis 1 vaga / 2 leitos
Hospitais, sanatórios e congêneres, exclusive públicos 1 vaga / 5 leitos
Farmácias e drogarias com área construída ≥ 100m² 1 vaga / 50m² ou fração
Templos Religiosos > 100m2 1 vaga/ 20m2 ou fração
(*) As áreas referem-se à área construída computável do empreendimento
§ 1°. Será permitida para usos não residenciais, a destinação de até 20% (vinte por cento) das vagas exigidas, no 
“caput” deste artigo, para veículos tipo motocicleta.
§ 2°. Poderão ser dispensados da exigência de previsão de vagas de estacionamento:
a) as edifi cações com acesso exclusivo por vias de pedestres.
b) as edifi cações existentes mediante a avaliação da Câmara Técnica de Legislação Urbanística.
c) as edifi cações localizadas na ZH.
Art. 79. Os estabelecimentos enquadrados na categoria PGT, deverão ter áreas destinadas às operações de carga e 
descarga, com quantidade de vagas compatível com as necessidade da atividade pretendida, posicionadas obrigato-
riamente no interior do imóvel.
Art. 80. Além de atender aos números mínimos de vagas, todos os usos enquadrados nas categorias PGTI e PGTP, 
e estacionamentos comerciais com mais de 100 (cem) vagas deverão ter seu projeto de estacionamento e de acesso 
de veículos ao terreno, analisado e aprovado pela Prefeitura de Itapetininga, devendo ser evidenciadas, quando for 
o caso, eventuais alterações de uso para o imóvel edifi cado ou não, bem como reforma e ampliação de construção.
Parágrafo único. Os dispositivos de acesso e controle dos estacionamentos que trata o caput deste artigo deverão 
atender padrões defi nidos pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 81. A Prefeitura, através dos seus órgãos competentes, poderá, mediante justifi cativa técnica fundamentada e 
através de estudo de impacto sobre o trânsito, solicitar alterações e complementações à projetos e instalações de 
dispositivos de acesso e estacionamento de veículos, para adequação às atividades.
Art. 82. As reformas e ampliações com área total construída até 200m², de imóveis situados na Zona Central – ZC, 
fi cam dispensadas da exigência de novas vagas de estacionamento.
CAPÍTULO III
PARCELAMENTO DO SOLO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 83. Nenhum parcelamento do solo para fi ns urbanos será permitido em terrenos que apresentem uma ou mais 
das seguintes condições:
I - seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto na legislação Federal, Estadual ou Municipal;
II - Sejam alagadiços, nascentes intermitentes, banhados, áreas úmidas e várzeas;
III - apresente condições insalubres, tais como: locais de disposição pretérita de resíduos e áreas contaminadas que 
apresentem risco à saúde humana;
IV - apresente condições de risco geológico - geotécnico.
Art. 84. Qualquer gleba objeto de parcelamento para fi ns urbanos deve ter acesso por via ofi cial de circulação.
SEÇÃO II
LOTEAMENTOS URBANOS E DESMEMBRAMENTOS
Art. 85. Nos loteamentos residenciais, comerciais e industriais, seja qual for a zona de uso em que estiverem localiza-
dos, parte da área total da gleba a ser loteada deve ser transferida ao patrimônio público do Município, com a seguinte 
discriminação:
I - 20% (vinte por cento), no mínimo, para espaços livres de uso público;
II - 5% (cinco por cento), no mínimo, para uso institucional, destinada a equipamentos comunitários, exceto para os 
loteamentos industriais;
III - para o sistema viário, a área resultante do traçado e dimensões das vias projetadas, atendendo às diretrizes expe-
didas pela Prefeitura de Itapetininga;
IV - faixas de proteção ao longo de corpos d’água, contados a partir do leito maior sazonal que poderão ser computa-
das como espaços livres de uso público, com largura mínima de cada lado de:
a) 100,00m, do Rio Itapetininga, no trecho compreendido pela Macrozona Urbana do município;
b) 30,00m, dos Ribeirões: “Ponte Alta”, “dos Cavalos”, “da Aguada”, “Taboãozinho”, “do Carrito”, “do 
Chá”, e os Córregos: “Nhô Américo” e “Piçarrão”, excluídos os trechos onde hajam urbanizações já aprovadas;
c) 30,00m dos demais córregos;
d) 30,00m no entorno das várzeas; banhados; lagos e lagoas;
e) 50,00m no entorno das nascentes.
§ 1º. Os espaços livres de uso público e os terrenos destinados a equipamentos comunitários devem ter frente para via 
ofi cial de circulação em extensão compatível com sua dimensão e condições topográfi cas que garantam pleno acesso 
aos mesmos e uso adequado.
§ 2º. As exigências quanto à conformação dos espaços livres de uso público e dos terrenos destinados a equipamentos 
comunitários e dimensões de suas respectivas testadas serão estabelecidos pela Prefeitura de Itapetininga quando da 
emissão das diretrizes para o parcelamento.
§ 3º. A critério da Prefeitura de Itapetininga, embasados em parecer técnico, as dimensões mínimas dos espaços livres 
de uso público e dos terrenos destinados a equipamentos comunitários a serem implantados em empreendimentos 
habitacionais de interesse social, poderão ser aumentados de acordo com a demanda e demais condicionantes técnicas 
de cada local. 
§ 4°. Para lotes e áreas urbanizadas as faixas de proteção ao longo dos corpos d’água, devem observar as seguintes 
distâncias:
a) 5,00m, de cada lado, a contar da face externa da tubulação ou galeria quando já existir esse melhoramento;
b) 6,00m a contar do eixo do projeto de canalização quando não houver essa melhoria.

§ 5°. A critério da Prefeitura de Itapetininga, embasados em parecer técnico, as faixas de proteção exigidas nas alíneas 
“a” e “b”, do § 4°, poderão ser alteradas de acordo com as condicionantes técnicas de cada local.
§ 6º. Deverão ser exigidas faixas com mínimo de 15,00m de largura, de cada lado, ao longo das faixas de domínio das 
rodovias e ferrovias, redes elétricas de alta tensão, oleodutos e gasodutos ou congêneres, de acordo com normas das 
concessionárias, para vias de circulação.
§ 7º. Deverão ser exigidas faixas “non aedifi candi” com mínimo de 5,00m de largura, de cada lado, ao longo de cursos 
d’água canalizados e fechados.
§ 8º. As faixas de proteção ao longo de corpos de água e as áreas destinadas a espaços livres de uso público, resultantes 
de loteamento, devem ter frente para a via de circulação.
Art. 86. Para os desmembramentos de glebas em lotes, onde a área resultante dos lotes for superior a 7.000m², deve 
ser transferida ao patrimônio público do Município uma área correspondente a 20% (vinte por cento), no mínimo, da 
respectiva área desmembrada, a qual será destinada a espaços livres de uso público ou uso institucional.
§ 1º. Essa exigência não se aplica à divisão de glebas em glebas e nem glebas em lotes industriais, em Zonas Indus-
triais.
§ 2º. A área transferida ao patrimônio público do Município deve ter frente para logradouro público e as exigências 
quanto à sua conformação e dimensões de sua testada serão estabelecidas pela Prefeitura de Itapetininga quando da 
emissão das diretrizes para o desmembramento.
Art. 87. Nos futuros loteamentos, localizados nas bacias dos Ribeirões: “Ponte Alta”, “dos Cavalos”, “da Aguada”, 
“Taboãozinho”, “do Carrito”, “do Chá”, e os Córregos: “Nhô Américo” e “Piçarrão”, poderá ser exigida, após estudos 
e quando necessário, a doação de área para o patrimônio público do Município visando à execução de dispositivos 
de retenção de águas pluviais no sistema de drenagem do loteamento, que poderão estar localizados nas faixas de 
proteção a corpos d’água.
Parágrafo único. A exigência das obras e os parâmetros para a sua execução serão estabelecidos pela Prefeitura de 
Itapetininga quando da emissão das diretrizes para o parcelamento.
Art. 88. No caso de loteamentos a serem implantados em Zonas Limítrofes à Zonas Industriais, o projeto deverá 
prever, no mínimo:
I - uma faixa de área livre para espaço de uso público, de 15,00m de largura, formando uma barreira vegetal consti-
tuída de espécies arbóreas.
II - uma via, junto à faixa mencionada no inciso I, deste artigo, a ser utilizada para acesso aos lotes do empreendimen-
to, conforme diretrizes a serem expedidas pela Prefeitura de Itapetininga.
Parágrafo único. No caso do limite entre a gleba objeto do parcelamento do solo e as Zonas Industriais ser um curso 
d’água, a faixa de 15,00m de que trata o “caput” deste artigo poderá estar contida na faixa de proteção a esse curso 
d’água.
Art. 89. As vias de circulação de qualquer loteamento devem:
I - garantir a continuidade de vias locais, coletoras e de categoria superior, existentes ou projetadas, conforme diretri-
zes expedidas pela Prefeitura de Itapetininga;
II - adotar seções–tipo estabelecidas pela legislação vigente ou pelas diretrizes expedidas pela Prefeitura de Itapeti-
ninga.
Art. 90. As servidões de passagem que porventura gravem glebas a lotear devem ser garantidas pela malha viária do 
loteamento.
Art. 91. São de responsabilidade do loteador, o projeto, a execução e o custeio de:
I - demarcação das vias, dos terrenos a serem transferidos ao domínio do Município, dos lotes e das áreas não edifi -
cáveis.
II - abertura das vias de circulação e respectivas terraplenagem;
III - implantação da rede de captação de águas pluviais e suas conexões com o sistema público existente junto ao 
terreno a parcelar;
IV - implantação de rede de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública e suas conexões com a rede de 
energia existente junto ao terreno a parcelar;
V - pavimentação do leito carroçável das vias internas e aquelas vias lindeiras à área utilizada inclusive seus acessos;
VI - implantação da rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto e suas conexões com a rede pública já 
instalada;
VII - arborização de calçadas.
§ 1º. Fica permitido ao loteador a venda de lotes do empreendimento imobiliário desde que o mesmo apresente à 
Prefeitura de Itapetininga a caução em garantia à execução das obras e instalações mencionadas nos incisos I a VII, 
deste artigo, bem como a confi rmação do registro imobiliário do referido empreendimento nos termos da Legislação 
Federal pertinente.
§ 2º. A caução mencionada no parágrafo primeiro poderá ser: constituída de lotes oriundos do próprio empreendimen-
to imobiliário; moeda corrente nacional; títulos da dívida pública; garantia hipotecária sobre quaisquer bens imóveis 
de sua propriedade ou de terceiros, livres e desembaraçados e; fi ança bancária, ou contrato de seguro de conclusão de 
obra, devendo atingir o valor correspondente às obras exigidas, neste artigo.
§ 3º. Para as obras mencionadas no “caput” do presente artigo, a Prefeitura de Itapetininga fi xará o prazo de 24 (vinte 
quatro) meses prorrogáveis por igual período a julgamento do poder executivo municipal, bem como normas e espe-
cifi cações técnicas de execução.
§ 4º Cumprido as obrigações, o loteador terá a devolução da caução e respectivo “Termo de Verifi cação de Obras” 
– TVO.
Art. 92. Na área urbana, os lotes resultantes de parcelamento do solo deverão observar as dimensões mínimas para 
cada zona de uso apresentadas no quadro seguinte:
DIMENSÕES MÍNIMAS DE LOTES POR ZONA DE USO
ZONAS DE USO ÁREA MÍNIMA (m²) TESTADA MÍNIMA (m)
Zonas ou Áreas Especiais de Interesse Histórico-Cultural – ZH; 150,00 7,50
Zona Central- ZC 150,00 7,50
Zona de Uso 1 – Z-1 150,00 7,50
Zona de Uso 2 – Z-2 250,00 10,00
Zona de Uso 3 – Z-3 360,00 12,00
Zona de Expansão Urbana - ZEU 250,00 10,00
Zona Industrial – ZI 2.000,00 15,00
Corredor de Comércio e Serviços 1 - CCS1 360,00 12,00
Corredor de Comércio e Serviços 2 - CCS2 250,00 10,00
Corredor de Comércio e Serviços 3 - CCS3 600,00 15,00
Corredor de Comércio e Indústria - CCI 3.000,00 30,00
Corredor de Circulação Rápida – CCR 01 600,00 15,00
Corredor de Circulação Rápida – CCR 02 1.000,00 20,00
Área Rural  Módulo INCRA Módulo INCRA
§ 1º. Na face de quadra que já possuam 50% - (cinquenta por cento) - ou mais lotes já fracionados, fi ca permitido o 
fracionamento do restante dos lotes nas mesmas condições dos lotes já fracionados.
§ 2º. Nos loteamentos aprovados até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 19 de 19 de Janeiro de 2007, loca-
lizados nas Zonas de Uso ZIHC e ZC, fi cam permitidos os fracionamentos dos lotes com área mínima de 125,00m2, 
com testada mínima de 5,00m e profundidade mínima de 10,00m.
§ 3°. Os lotes de esquina, resultantes de parcelamento do solo, com testadas para mais de um corredor ou zona de uso, 
deverão ter suas dimensões e área territorial, estabelecidas para o lote do corredor com maior dimensão.
Art. 93. Na Área Rural, qualquer parcelamento do solo deverá observar o módulo mínimo rural, defi nido pelo IN-
CRA.
Art. 94. Novos loteamentos, residenciais, comerciais e industriais poderão constituir setores fechados ao tráfego geral, 
com controle de entrada e saída de veículos e pessoas, desde que:
I - sejam objeto de Estudo de Impacto sobre a Vizinhança – EIV;
II - tenham a malha viária interna ao setor com acesso controlado, composta exclusivamente por vias locais;
III - mantenham todos os terrenos destinados a uso institucional com acesso por via ofi cial de circulação sem qualquer 
tipo de controle;
IV - seja constituída pessoa jurídica que assuma legalmente a responsabilidade pela manutenção e operação das vias 
e dos equipamentos e serviços coletivos no interior do setor com acesso controlado;
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V - atendam as diretrizes emitidas pela Prefeitura de Itapetininga, as quais deverão:
a) limitar as dimensões da área controlada, de modo a garantir a livre circulação no interior da área urbana;
b) exigir, quando considerado necessário, a manutenção de lotes externos ao setor com acesso controlado, de modo a 
viabilizar a instalação de comércio, serviços e outros equipamentos.
Paragrafo único. A julgamento da Municipalidade, áreas institucionais para equipamentos públicos para instalação de 
obras de infraestrutura poderão fi car internas ao fechamento, contudo isolada com fechamento próprio e com acesso 
irrestrito aos mantenedores.
Art. 95. Para loteamentos residenciais, comerciais e industriais já implantados e não constituídos como setores fecha-
dos, o pedido de implantação de controle de entrada e saída de veículos e pessoas deverá ser apresentado à Prefeitura 
de Itapetininga acompanhado de projeto técnico, estando sua aprovação condicionada ao atendimento de todos os 
requisitos previstos no artigo anterior, sem exclusão do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.
CAPÍTULO IV
EDIFICAÇÕES EM GLEBAS
Art. 96. Os projetos de empreendimentos que impliquem a implantação de uma ou mais edifi cações em gleba, em 
regime de condomínio ou de propriedade indivisa, deverão ser apresentados à Prefeitura de Itapetininga, na fase de 
estudo preliminar, para pedido de diretrizes.
Art. 97. Nenhum conjunto de edifi cações poderá ser construído em glebas que apresentem as seguintes condições:
I - seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto na legislação Federal, Estadual ou Municipal;
II – seja alagadiço;
III – seja insalubre, tais como: locais de disposição pretérita de resíduos e áreas contaminadas que apresentem risco 
à saúde humana;
IV - apresente condições de risco geológico-geotécnico.
Art. 98. Em qualquer empreendimento que implique a implantação de uma ou mais edifi cações em terreno com área 
superior a 30.000m2 em regime de condomínio ou de propriedade indivisa, o Coefi ciente de Aproveitamento - (CA) 
máximo, a Taxa de Ocupação - (TO) máxima, vigentes na zona de uso em que se situa o empreendimento, deverão 
ser corrigidos através de multiplicação pelo fator 0,65 e a Percentual Mínimo de Permeabilidade será de 25% - (vinte 
cinco por cento).
Art. 99. A licença para edifi car em gleba com área de 5.000m2 a 30.000m2, uma ou mais edifi cações em regime de 
condomínio residencial ou de propriedade indivisa é condicionada à reserva de 12% (doze por cento), no mínimo, no 
interior de sua área total, de espaço destinado exclusivamente ao lazer.
Art. 100. A licença para edifi car em gleba, com área superior a 30.000m2, uma ou mais edifi cações em regime de 
condomínio residencial ou de propriedade indivisa, é condicionada à reserva de 12% (doze por cento), no mínimo 
no interior de sua área total, de espaço destinado exclusivamente ao lazer, acrescida da transferência ao patrimônio 
público do município, de 5% (cinco por cento) no mínimo, de sua área total com frente para logradouro público, 
destinada à implantação de equipamentos públicos.
Art. 101. As diretrizes a serem emitidas pela Prefeitura de Itapetininga para o projeto de uma ou mais edifi cações 
em regime de condomínio residencial ou de propriedade indivisa, poderão limitar as dimensões da área do empre-
endimento e condicionar a aprovação à existência de uma ou mais vias públicas abertas ao tráfego geral, de modo a 
garantir a livre circulação no interior da área urbana, bem como exigir que parte da área total fosse desmembrada e 
tenha acesso direto por via ofi cial, aberta ao tráfego geral, de modo a viabilizar a implantação de comércio e serviços.
Parágrafo único. Para a aprovação do projeto de uma ou mais edifi cações em regime de condomínio residencial ou 
de propriedade indivisa, em gleba com área territorial superior a 5.000m², deverá ser apresentado o projeto de arbori-
zação da gleba de acordo com as diretrizes estabelecidas no plano de arborização do município e regulamentado por 
legislação específi ca, cuja implantação e manutenção são de responsabilidade do empreendedor e/ou proprietários.
Art. 102. Qualquer empreendimento que implique a implantação de uma ou mais edifi cações em gleba, em regime 
de condomínio residencial ou de propriedade indivisa deve preservar ao longo de corpos d’água faixas de proteção, 
contados a partir do leito maior sazonal, mantidas com cobertura vegetal, com largura mínima de cada lado de:
a) 100,00m, do Rio Itapetininga, no trecho compreendido pela Macrozona Urbana do município;
b) 30,00m, dos Ribeirões: “Ponte Alta”, “dos Cavalos”, “da Aguada”, “Taboãozinho”, “do Carrito”, “do 
Chá”, e os Córregos: “Nhô Américo” e “Piçarrão”, excluídos os trechos onde hajam urbanizações já aprovadas;
c) 30,00m dos demais córregos;
d) 30,00m no entorno das várzeas; banhados; lagos e lagoas;
e) 50,00m no entorno das nascentes.
Art. 103. As faixas de proteção de corpos d’água e de áreas verdes podem ser agregadas aos espaços de lazer con-
dominiais, respeitadas as restrições de intervenção em áreas de preservação permanente, desde que áreas destas não 
ultrapassem a 50% - (cinquenta por cento) - da área destinada ao espaço de lazer.
Art. 104. Para empreendimentos que impliquem a implantação de uma ou mais edifi cações em gleba, quando locali-
zados nas bacias dos Ribeirões: “Ponte Alta”, “dos Cavalos”, “da Aguada”, “Taboãozinho”, “do Carrito”, “do Chá”, e 
os Córregos: “Nhô Américo” e “Piçarrão”, deverá ser exigida, após estudos e se necessário por ocasião de expedição 
de diretrizes, a execução, por conta do empreendedor, de dispositivos de retenção de águas pluviais no sistema de 
drenagem do empreendimento, que poderão estar localizados nas faixas de proteção a corpos d’água.
Art. 105. Nos conjuntos de edifi cações em glebas, quando limítrofes as Zonas Industriais, deverá ser mantida ao longo 
da divisa com a referida zona uma faixa de 15,00m de largura, no mínimo, formando uma barreira vegetal, constituída 
de espécies arbóreas.
TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
Art. 106. Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento da cidade, serão adotados, dentre 
outros, os seguintes instrumentos de política urbana:
I - Instrumentos de planejamento:
a) Plano Plurianual;
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
c) Lei de Orçamento Anual;
d) Lei de Uso e Ocupação do Solo;
e) Lei de Parcelamento do Solo;
f) planos de desenvolvimento econômico e social;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) programas e projetos especiais de urbanização;
i) instituição de unidades de conservação;
j) código de obras;
II - Instrumentos jurídicos e urbanísticos:
a) parcelamento, edifi cação ou utilização compulsórios;
b) IPTU progressivo no tempo;
c) Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública;
d) Zonas Especiais de interesse social;
e) Outorga Onerosa do Direito de Construir;
f) Transferência do Direito de Construir;
g) Consórcio Imobiliário;
h) Direito de Preferência;
i) Direito de Superfície;
j) Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV);
k) Licenciamento Ambiental;
l) Tombamento;
m) Desapropriação; e 
n) Compensação Ambiental.
III - Instrumentos de regularização fundiária:
a) Concessão de direito real de uso;
b) Concessão de uso especial para fi ns de moradia; e
c) Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, especialmente na 
propositura de ações de usucapião.
IV - Instrumentos tributários e fi nanceiros:

a) Tributos municipais diversos;
b) Taxas e tarifas públicas específi cas;
c) Contribuição de melhoria; e
d) Incentivos e benefícios fi scais.
V - Instrumentos jurídico-administrativos: 
a) Servidão Administrativa e limitações administrativas;
b) Concessão, Permissão ou Autorização de uso de bens públicos municipais;
c) Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos;
d) Contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos;
e) Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional;
f) Termo Administrativo de Ajustamento de Conduta;
g) Dação de imóveis em pagamento da dívida.
VI - Instrumentos de democratização da gestão urbana:
a) Conselho municipal;
b) Gestão orçamentária participativa;
c) Audiências e consultas públicas;
d) Conferências municipais;
e) Iniciativa popular de projetos de lei; e
f) Referendo Popular e Plebiscito.
CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA
Art. 107. São passíveis de Parcelamento, Edifi cação ou Utilização Compulsória, nos termos do artigo 182 da Consti-
tuição Federal e dos artigos 5° e 6° da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, os imóveis 
não edifi cados, subutilizados ou não utilizados situados dentro da área urbana.
§ 1º. Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo propor ao Executivo o estabelecimento do 
Consórcio Imobiliário, conforme disposições do artigo 46 do Estatuto da Cidade.
§ 2º. Considera-se solo urbano não edifi cado os terrenos e glebas, de um mesmo proprietário, com área superior a 
125 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados), no todo ou em partes, localizados na MZU, quando o coefi ciente de 
aproveitamento utilizado for igual à zero.
§ 3º. Consideram-se subutilizados todos os imóveis cujos coefi cientes de aproveitamento estejam iguais ou abaixo de 
30% (trinta por cento) dos coefi cientes defi nidos para as zonas de usos, na qual estão inseridos, excluídos os imóveis 
destinados a usos que não necessitem de área edifi cada.
§ 4º. Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de edifi cação que esteja comprovadamente desocupada há 
mais de dois anos a partir da promulgação desta Lei Complementar, ressalvados os casos de imóveis integrantes de 
massa falida.
§ 5º. A lei municipal específi ca determinará o perímetro da área onde se aplicará o instrumento e estabelecerá os 
prazos e condições para a implementação das medidas por parte dos proprietários.
Art. 108. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo anterior serão identifi cados e seus proprietários notifi cados.
§ 1º. A notifi cação far-se-á:
I - por funcionário do órgão competente do Executivo, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurí-
dica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa;
II - por edital quando frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa de notifi cação na forma prevista pelo inciso I.
§ 2º. Os proprietários notifi cados deverão, no prazo máximo de um ano a partir do recebimento da notifi cação, proto-
colar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou edifi cação.
§ 3º. Somente poderão apresentar pedidos de aprovação de projeto até 2 (duas) vezes para o mesmo lote.
§ 4º. Os parcelamentos e edifi cações deverão ser iniciados no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da aprovação 
do projeto.
§ 5º. As edifi cações enquadradas no “caput” do artigo anterior deverão estar ocupadas no prazo máximo de 1 (um) 
ano a partir do recebimento da notifi cação.
§ 6º. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a conclusão em etapas, 
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.
§ 7º. A transmissão do imóvel, por ato intervivos ou causa mortis, posterior à data da notifi cação, transfere as obriga-
ções de parcelamento, edifi cação ou utilização previstas neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos.
§ 8º. Os lotes que atendam às condições estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo anterior não poderão sofrer parcelamen-
to sem que esteja condicionado à aprovação de projeto de ocupação.
CAPÍTULO II
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS
Art. 109. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos no artigo anterior, o Município aplicará 
alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), progressivo no tempo, 
majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a obrigação de 
parcelar, edifi car ou utilizar, conforme o caso.
§ 1º. O Poder Executivo elaborará lei específi ca, com base no §1º, do art. 7º da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de 
julho de 2001 – Estatuto da Cidade, estabelecendo a graduação anual das alíquotas progressivas e a aplicação deste 
instituto.
§ 2º. Caso a obrigação de parcelar, edifi car e utilizar não estejam atendidos no prazo de 5 (cinco) anos, o Município 
manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação.
§ 3º. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que se trata este artigo. 
Art. 110. Decorridos os 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que o proprietário tenha 
cumprido a obrigação de parcelamento, edifi cação e utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do 
imóvel com pagamento em títulos da dívida pública.
§ 1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 
(dez) anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% 
(seis por cento) ao ano.
§ 2º. O valor real da indenização:
I - refl etirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas 
pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza, após a notifi cação prevista no inciso I, do § 1º, do artigo 108; 
II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
§ 3º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 4º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a 
partir da sua incorporação ao patrimônio público.
CAPÍTULO III
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E MUDANÇA DE USO
 Art. 111. O Poder Executivo poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente o exercício do Direito de Cons-
truir, no âmbito de Operações Urbanas Consorciadas, Zonas de Uso ZH , ZC, Z1, e Corredores CCS2, CCS3 e CCRs, 
mediante contrapartida a ser prestada pelo benefi ciário, nos termos do Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/2001, 
e de acordo com as diretrizes defi nidas nesta Lei complementar, bem como critérios e procedimentos defi nidos em 
lei municipal especifi ca.
§ 1º. Os coefi cientes máximos de aproveitamento poderão ser ampliados em até 50% (cinquenta por cento) nas Zonas 
de Uso ZH, Z1, e Corredores CCS2, CCS3, e CCRs, e em até 100% na ZC, e em ambos os casos a taxa de ocupação 
pode ser ampliada em até 40%, desde que não ultrapasse o valor de 0,8, observadas as condições de capacidade de 
infraestrutura do sistema viário e das redes públicas de água e esgoto do local;
§ 2º. A concessão da Outorga Onerosa do Direito de Construir deverá ter parecer do Conselho Municipal do Plano 
Diretor, de modo a verifi car a possibilidade de impacto na infraestrutura ou comprometimento da paisagem urbana.
Art. 112. A contrapartida entregue ao Município poderá ser constituída por valores monetários, imóveis ou obras a 
serem executadas pelo benefi ciário, conforme lei municipal específi ca que estabelecerá, no mínimo:
I - a fórmula de cálculo para cobrança;
II - os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
III - a contrapartida do benefi ciário;
IV - a aplicação dos recursos em Fundo: 
a.)  para as Áreas de Especial Interesse Social;
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b.)  ampliação do leito carroçável e passeios públicos. 
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 113. O proprietário de imóvel localizado na Área Urbana poderá exercer em outro local, passível de receber o 
potencial construtivo, ou alienar, total ou parcialmente, o potencial construtivo não utilizado no próprio lote, mediante 
escritura pública e prévia autorização do Poder Executivo Municipal, quando tratar-se de imóvel:
I - de interesse do patrimônio histórico cultural;
II - diferentes tipos de Operações Urbanas Consorciadas previstas nesta Lei Complementar;
III - exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente;
IV - servindo a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e 
Habitação de Interesse Social – HIS.
§ 1º. Os imóveis que se enquadrarem nos incisos I e III poderão transferir até 100% (cem por cento) do coefi ciente 
de aproveitamento não utilizado.
§ 2º. Os imóveis que se enquadrarem nos incisos II poderão transferir até 50% (cinquenta por cento) do coefi ciente 
de aproveitamento não utilizado;
§ 3º. A transferência de potencial construtivo, prevista no inciso IV acima, só será concedida ao proprietário que doar 
ao Município seu imóvel, para os fi ns previstos neste artigo;
§ 4º. Fica limitado em 50% do coefi ciente de aproveitamento o acréscimo de potencial construtivo, nos imóveis que 
se utilizarem conjuntamente a outorga onerosa de potencial construtivo e a transferência do direito de construir.
Art. 114. O potencial construtivo, a ser transferido, será calculado segundo a equação a seguir:
ACr = VTc ÷ CAc x CAr ÷ VTr x Atc,
Onde:
ACr = Área construída a ser recebida;
VTc = Valor venal do metro quadrado do terreno cedente;
CAc = Coefi ciente de Aproveitamento Básico do terreno cedente;
CAr = Coefi ciente de Aproveitamento máximo do terreno receptor;
VTr = Valor Venal do metro quadrado do terreno receptor;
ATc = Área total do terreno cedente.
Art. 115. Os Imóveis tombados e aqueles defi nidos como de Interesse do Patrimônio Histórico Cultural, poderão 
transferir seu potencial construtivo não utilizado para outro imóvel, observando-se o coefi ciente de aproveitamento 
máximo permitido na zona para onde ele for transferido. 
Parágrafo único. O proprietário do imóvel que transferir potencial construtivo, nos termos deste artigo, assumirá a 
obrigação de manter o mesmo preservado e conservado.
Art. 116. O impacto da concessão de outorga de potencial construtivo adicional e de transferência do direito de 
construir deverá ser monitorado permanentemente pelo Poder Executivo, que tornará públicos os relatórios do mo-
nitoramento.
CAPÍTULO V
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Art. 117. A Prefeitura de Itapetininga poderá instituir e regulamentar, através de lei municipal específi ca, Operações 
Urbanas Consorciadas, delimitando as áreas a elas destinadas no interior da Área Urbana.
Parágrafo único. As Operações Urbanas Consorciadas serão coordenadas pela Prefeitura de Itapetininga, garantida a 
participação de proprietários, moradores, usuários e investidores privados.
Art. 118. As Operações Urbanas Consorciadas têm como fi nalidade: 
I – a implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;
II – a otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de áreas consideradas 
subutilizadas;
III – a implantação de programas de HIS;
IV – a ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo; 
V – a implantação de espaços públicos, verdes e unidades de conservação, prioritariamente em áreas de interesse 
ambiental;
VI – a valorização e criação de patrimônio histórico-cultural, ambiental, arquitetônico e paisagístico;
VII – a melhoria e ampliação da infraestrutura e da rede viária estrutural;
VII - regularização de construções e assentamentos urbanos existentes em desacordo com a legislação vigente.
Art. 119. Para orientar e disciplinar cada operação urbana a Prefeitura de Itapetininga elaborará um plano, que será 
parte integrante da lei municipal específi ca, cujo escopo deverá abranger, no mínimo:
I - delimitação do perímetro da área de abrangência;
II - fi nalidade da operação e a exposição dos objetivos a serem alcançados;
III - programa básico de ocupação da área e intervenções previstas;
IV - Estudo Prévio de Impacto Ambiental e de Vizinhança (EIV), na forma defi nida em legislação municipal espe-
cifi ca;
V - programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade de remover os 
moradores;
VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial valor cultural e ambiental, protegidos por 
tombamento ou lei;
VIII - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função dos 
benefícios recebidos;
IX - forma de controle e monitoramento da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da socie-
dade civil;
X - conta ou fundo específi co que deverá receber os recursos de contrapartidas fi nanceiras decorrentes dos benefícios 
urbanísticos concedidos;
XI - os índices urbanísticos e características de uso e parcelamento do solo estabelecidos especifi camente para a área, 
bem como, as condições para sua adoção;
XII - a equação fi nanceira da operação, com o estabelecimento dos direitos e obrigações de cada interveniente;
§ 1º. Todas as Operações Urbanas deverão ser previamente enviadas para análise e parecer do Conselho Municipal do 
Plano Diretor, o qual poderá propor ajustes e alterações no que couber.
§ 2º. Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VIII deste artigo serão aplicados exclusivamente no 
programa de intervenções, defi nido na lei de criação da Operação Urbana Consorciada.
Art. 120. A Outorga Onerosa do Direito de Construir das áreas compreendidas no interior dos perímetros das Ope-
rações Urbanas Consorciadas reger-se-á, exclusivamente, pelas disposições de suas leis específi cas, respeitados os 
coefi cientes de aproveitamento máximo para operações urbanas.
Parágrafo único. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas não são 
passíveis de receber o potencial construtivo transferido de imóveis não inseridos no seu perímetro.
Art. 121. Ficam defi nidas como prioritárias para Operação Urbana as seguintes áreas:
I - Centro Histórico - defi nido pelo perímetro: cruzamento das Ruas General Carneiro com Prudente de Morais, segue 
por esta até a Rua Barbosa Franco, Quintino Bocaiúva, General Carneiro até o ponto inicial;
II - Pátio Ferroviário - defi nida pelas Ruas Alfredo Maia com Fernando Costa, segue por esta até a Avenida Aziz Ca-
valheiro Salém, segue a Sudoeste por esta até a Rua Antônio de Almeida Leme, Rua Alfredo Maia até o ponto inicial;
§ 1º. Para os perímetros defi nidos neste artigo, deverá ser elaborada lei municipal específi ca de Operação Urbana 
Consorciada e respectivo plano, conforme estabelecido nesta Lei complementar, a qual defi nirá padrões específi cos 
de ocupação e instrumentos urbanísticos a serem utilizados.
CAPÍTULO VI
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
Art. 122. O Executivo municipal poderá exercer o Direito de Preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de 
alienação onerosa entre particulares, por um prazo de até cinco anos, renovável na forma da Lei Federal 10.257/01 
- Estatuto da Cidade.
Parágrafo único. O Direito de Preferência será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para: 
I - regularização fundiária e execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
II - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
III - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

IV - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
V - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 
VI - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
Art. 123. O Executivo elaborará lei municipal que delimitará outras áreas em que incidirá o Direito de Preferência, 
além das seguintes que já fazem parte do Anexo: 
I – instalações do Horto religioso para a criação de espaços públicos e áreas verdes;
II – instalações do Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga – CASI, para a criação de espaços públicos e áreas 
verdes.
Parágrafo único. Os imóveis colocados à venda nas áreas defi nidas no “caput” deverão ser necessariamente ofereci-
dos ao Município, que terá preferência para aquisição pelo prazo de 5 (cinco) anos.
Art. 124. O Executivo deverá notifi car o proprietário do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do 
Direito de Preferência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da vigência da lei que a delimitou.
Art. 125. O proprietário deverá notifi car sua intenção de alienar o imóvel para que o Município, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. 
§ 1º. À notifi cação mencionada no “caput” será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na 
aquisição do imóvel, da qual constarão: preço, condições de pagamento e prazo de validade. 
§ 2º. A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada com os seguintes documentos: 
I - proposta de compra, apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constará preço, condi-
ções de pagamento e prazo de validade; 
II - endereço do proprietário, para recebimento de notifi cação e de outras comunicações; 
III - certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição 
imobiliária competente;
IV - declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o 
imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória. 
Art. 126. Recebida a notifi cação a que se refere o artigo anterior, a Administração poderá manifestar, por escrito, 
dentro do prazo legal, o interesse em exercer a preferência para aquisição de imóvel. 
§ 1º. A Prefeitura fará publicar num jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notifi cação 
recebida, nos termos do artigo anterior e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 
§ 2º. O decurso de prazo de 30 (trinta) dias após a data de recebimento da notifi cação do proprietário, sem a manifes-
tação expressa do Poder Executivo Municipal de que pretende exercer o direito de preferência, faculta o proprietário 
a alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado nas condições da proposta apresentada sem prejuízo 
do direito do Poder Executivo Municipal exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições onerosas 
futuras, dentro do prazo legal de vigência do Direito de Preferência. 
Art. 127. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fi ca obrigado a entregar ao órgão competente do Poder Exe-
cutivo Municipal cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias após sua assinatura. 
§ 1º. O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis para a declaração de nulidade de alienação onerosa efetu-
ada em condições diversas da proposta apresentada. 
§ 2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Executivo poderá adquirir o imóvel pelo valor 
base de cálculo do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for 
inferior àquele.
Art. 128. O Executivo regulamentará por decreto os casos omissos para a melhor aplicação do presente instrumento 
urbanístico.
CAPITULO VII
ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL PARA HABITAÇÃO
Art. 129. A Prefeitura de Itapetininga, na Área Urbana e de Expansão Urbana, poderá instituir e delimitar, através de 
lei municipal específi ca, Zonas ou Áreas de Especial Interesse Social para Habitação, com os seguintes objetivos:
I - promover a regularização fundiária em assentamentos irregulares nos termos da Legislação Federal pertinente;
II - promover a execução de habitações de baixo custo.
Art. 130. As propostas de Zonas ou Áreas de Especial Interesse Social para Habitação serão encaminhadas, analisadas 
e desenvolvidas pela Prefeitura de Itapetininga, assessorada consultivamente pelo Conselho Municipal afi m.
Art. 131. Para os imóveis situados em Zonas ou Áreas de Especial Interesse Social para Habitação, a lei poderá prever 
normas específi cas referentes a parcelamento, uso e ocupação do solo e edifi cações, bem como procedimentos de 
regularização de construções existentes.
Art. 132. Ficam defi nidas como prioritárias como Áreas de Especial Interesse Social para Habitação – ZEIS, as 
porções da Área Urbana existentes e destinadas à recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de 
Habitações de Interesse Social, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio, 
compreendendo:
I - Parte do terreno do antigo Centro de Tradição Tropeiro Boiadeiro;
II - Ao Jardim Bela Vista, Jardim São Camilo, Parque São Bento, Vila Belo Horizonte, Vila Mazzei, Vila Palmeira, 
Vila Sotemo, Taboãozinho, Varginha e aos assentamentos ao longo do Córrego da Vila Nastri 1 e 2. 
Parágrafo único. A confi guração das Zonas ou Áreas de Esepcial Interesse Social, mencionadas no “caput” deste 
artigo, está indicada no “Mapa 02 - Zoneamento Municipal”, que é parte integrante desta Lei complementar.
CAPÍTULO VIII
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
Art. 133. Os empreendimentos, públicos e privados, considerados de impacto urbanístico e ambiental, adicionalmen-
te ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à 
elaboração e aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança 
– RIVI, a ser apreciado pelos órgãos competentes da Administração Municipal.
Art. 134. Os empreendimentos objeto de EIV/RIVI são:
I - Os de caráter industrial, com área construída superior a 10.000 m² (dez mil metros quadrados), situado no Corredor 
Circulação Rápida – CRR e aqueles situados fora da Zona Industrial - ZI;
II - Os condomínios de qualquer natureza, com área de terreno superior a 50.000 m² (cinquenta mil metros quadra-
dos);
III - Os loteamentos de qualquer natureza, com acesso controlado;
IV - Os empreendimentos de caráter comercial, com área construída superior a 20.000 m² (vinte mil metros quadra-
dos);
V - Os postos de abastecimento de combustível, com área de cobertura de bomba de 1.000 m² (um mil metros qua-
drados);
VI - Os empreendimentos de prestação de serviços, com área construída superior a 20.000 m² (vinte mil metros 
quadrados);
VII - Os empreendimentos de caráter institucional, com área construída superior a 20.000 m² (vinte mil metros 
quadrados);
VIII - Os empreendimentos que pleitearem Outorga Onerosa, desde que a área construída fi nal seja superior à 20.000 
m² (vinte mil metros quadrados);
IX - Os empreendimentos que pleitearem mudança de uso;
X - Os empreendimentos que forem classifi cados como UAI (Uso de Alta Incomodidade), nos termos desta Lei 
complementar;
§ 1º. As atividades classifi cadas como UE - Uso Especial, nos termos desta Lei complementar, antes de qualquer 
providência, deverão ser submetidas à análise prévia pelo órgão competente da Administração Pública Municipal, a 
fi m de que seja verifi cada a necessidade de apresentação de EIV/RIVI.
§ 2º. Nos casos de alteração de atividades e de ampliações, o interessado poderá solicitar a dispensa da apresentação 
do EIV/RIVI, o que deverá ser colocado à análise do órgão competente da Administração Pública Municipal.
Art. 135. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo em-
preendimento, poderá solicitar como condição para aprovação do projeto alterações e complementos no mesmo, bem 
como a execução de melhorias na infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, pelo interessado, tais como: 
I - ampliação das redes de infraestrutura urbana; 
II - área de terreno ou área edifi cada para instalação de equipamentos comunitários em percentual compatível com o 
necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento;
III - ampliação e adequação do sistema viário, ponto de ônibus, faixa de pedestres, implantação de sinalização se-
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mafórica;
IV - proteção acústica, uso de fi ltros e outros procedimentos que minimizem incômodos da atividade; 
V - manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados de interesse paisa-
gístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da área;
VI - cotas de emprego e cursos de capacitação profi ssional, entre outros;
VII - percentual de habitação de interesse social no empreendimento; 
VIII - possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade;
IX - manutenção de áreas verdes. 
§ 1º. As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do empreendi-
mento.
§ 2º. A aprovação do empreendimento fi cará condicionada à assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta pelo 
interessado, em que este se compromete a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras e serviços 
necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências apon-
tadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da fi nalização do empreendimento. 
§ 3º. O Certifi cado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só serão emitidos mediante comprovação 
da conclusão das obras previstas no parágrafo anterior. 
CAPÍTULO IX
PROJETOS ESPECIAIS
Art. 136. Entende-se por projetos especiais o conjunto de ações públicas e/ou privadas nas áreas de signifi cativa rela-
ção estrutural do município que merecem atenção e detalhamento, levando-se em conta suas escalas de intervenção:
I - a signifi cativa relação destas estruturas no contexto do município e seus desdobramentos, como barreira ou como 
conexão;
II - a necessária consideração sobre aproximações de projetos médios e localizados, derivados da análise global e dos 
pormenores de contingência de cada fragmento. 
Art. 137. Ficam estabelecidos como projetos especiais, além de outros, os aqui mencionados: 
I - complementação do anel viário;
II - criação de parques lineares nos vales dos Ribeirões do Chá e dos Cavalos; 
III - ampliação da largura das Avenidas Padre Albuquerque e Prudente de Moraes;
IV - construção da nova Estação Rodoviária;
V - construção dos novos terminais de ônibus urbano e rural;
VI - Construção de novos cemitérios;
VII – Construção do Aeroporto;
VIII – Construção de Aterros Sanitários;
IX – readequação dos prédios e logradouros públicos, e calçadas aos dispositivos legais e regras previstas nas normas 
técnicas brasileiras de acessibilidade, em especial às pessoas portadoras de defi ciência ou com modalidade reduzida. 
TÍTULO IV
DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
Art. 138. A Prefeitura de Itapetininga deverá instituir e regulamentar o Conselho Municipal do Plano Diretor, órgão 
consultivo em matéria de natureza urbanística e de política urbana, composto por representantes do Poder Público e 
da Sociedade Civil. 
Art. 139. O Conselho Municipal do Plano Diretor será composto por 30 (trinta) membros, de forma paritária, com a 
seguinte composição:
I – 12 (doze) representantes do Poder Público;
II – 6 (seis) representantes dos movimentos sociais e populares;
III – 4 (quatro) representantes de ONGs, entidades profi ssionais, acadêmicas e de pesquisa;
IV – 3 (três) representantes de trabalhadores, através de suas entidades sindicais; V – 2 (dois) representantes de em-
presários, através de suas entidades sindicais e/ou associações de classe; 
VI – 3 (três) representantes de operadores e/ou concessionários de serviços públicos.
Art. 140. Compete ao Conselho Municipal do Plano Diretor:
I - acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e emitindo pareceres sobre questões relativas à sua 
aplicação;
II – Analisar e emitir pareceres sobre proposta de alteração da Lei do Plano Diretor;
III - acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive os planos seto-
riais;
IV - Analisar e emitir pareceres sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de seu encaminhamento à 
Câmara Municipal;
V - monitorar a concessão de Outorga Onerosa do Direito de Construir e a aplicação da transferência do direito de construir;
VI – Analisar, emitir pareceres e acompanhar a implementação das Operações Urbanas Consorciadas;
VII - acompanhar a implementação dos demais instrumentos urbanísticos; 
VIII - zelar pela integração das políticas setoriais;
IX - Analisar e emitir pareceres sobre as omissões e casos não perfeitamente defi nidos pela legislação urbanística 
municipal; 
X - convocar, organizar e coordenar as conferências e assembleias territoriais; 
XI - convocar audiências públicas;
XII - elaborar e aprovar o regimento interno.
Art. 141. O Conselho Municipal do Plano Diretor poderá instituir câmaras técnicas e grupos de trabalho específi cos.
Art. 142. Os representantes do Conselho Municipal do Plano Diretor não serão remunerados, sendo seus serviços 
considerados de relevante interesse público e sua ausência ao trabalho, no caso do servidor público municipal, em 
função do Conselho, será abonada e computada como jornada efetiva de trabalho, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. O Poder Público Municipal oferecerá condições, exceto fi nanceiras, para que o conselheiro possa 
comparecer às sessões do Conselho Municipal.
CAPITULO II
CONTROLE E REVISÃO
Art. 143. Caberá à Prefeitura de Itapetininga, através de seu órgão de planejamento, assessorada pelo Conselho Muni-
cipal de Plano Diretor, o controle executivo de aplicação dos dispositivos urbanísticos instituídos pelo Plano Diretor 
de Desenvolvimento Físico-Territorial, bem como as alterações, modifi cações e acréscimos de novos instrumentos e 
dispositivos de ordenação urbanística do território.
Art. 144. O Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial deverá ser objeto de revisões periódicas ordinárias a 
cada 10 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, e suas eventuais alterações.
§ 1º. As revisões serão efetuadas sob a coordenação da Prefeitura de Itapetininga, que recolherá as solicitações de 
revisão e defi nirá a pauta das alterações a serem estudadas em cada revisão ordinária;
§ 2º. Elaboradas as propostas de alteração, acompanhadas das respectivas justifi cativas técnicas, as mesmas deverão 
ser objeto de audiências públicas abertas à participação de todos os representantes da comunidade, após sua ampla 
divulgação;
§ 3º. Após a realização das audiências públicas as propostas de alteração serão redigidas na forma de projeto de lei 
e encaminhadas à Câmara Municipal, mantidas as diretrizes e regras básicas desta Lei complementar Municipal.

Art. 145. Qualquer alteração aos dispositivos desta Lei complementar deverá ser precedida de audiência pública e sua 
aprovação dependerá do voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.
Art. 146. A participação direta da população é assegurada em todas as fases do processo de gestão da cidade, mediante 
as seguintes modalidades de participação:
I - Conferência da Cidade;
II - Conselho Municipal de Planejamento;
III - Debates, audiências e consultas públicas.
Art. 147. O acompanhamento da implementação do Plano Diretor será efetuado através da Conferência da Cidade.
§ 1º. A referida conferência deverá ocorrer bienalmente após a aprovação e publicação do Plano Diretor.
§ 2º. A Conferência da Cidade será regulamentada em legislação própria a ser elaborada pela Câmara Municipal.
Art. 148. O Poder Executivo criará Câmara Técnica de Legislação Urbanística, para dirimir os casos omissos e aque-
les que não se enquadrarem nas disposições deste Plano Diretor de desenvolvimento físico territorial, relacionados 
com parcelamento, uso ou ocupação do solo no Município.
Parágrafo único. A Câmara Técnica de Legislação Urbanística será composta por representantes técnicos da Prefeitu-
ra e de suas secretarias, autarquias e empresas públicas. 
CAPÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO
Art. 149. A Prefeitura de Itapetininga deverá instituir e manter atualizado, permanentemente, o sistema municipal de 
informações sociais, culturais, econômicas, fi nanceiras, patrimoniais, administrativas, físicoterritoriais, inclusive car-
tográfi cas e geológicas, ambientais, imobiliárias e outras de relevante interesse para o município, progressivamente 
georreferenciadas em meio digital.
§ 1º. Deve ser assegurada ampla e periódica divulgação dos dados do sistema municipal de informação, por meio de 
publicação anual na Imprensa Ofi cial do Município, disponibilizada na página eletrônica da Prefeitura de Itapetinin-
ga, na rede mundial de computadores, internet, bem como seu acesso aos munícipes, por todos os meios possíveis.
§ 2º. O sistema a que se refere este artigo deve atender aos princípios da simplifi cação, economicidade, efi cácia, cla-
reza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fi ns idênticos.
§ 3º. O sistema municipal de informação adotará a divisão administrativa em distritos ou aquela que a suceder, em 
caso de modifi cação, como unidade territorial básica.
§ 4º. O sistema municipal de informação terá cadastro único, multiutilitário, que reunirá informações de natureza 
imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, ambiental e outras de interesse para a gestão municipal, inclusive sobre 
planos, programas e projetos de âmbito regional e local.
§ 5º. A rede municipal de telecentros, de acesso livre e público, é parte integrante do sistema municipal de informa-
ções.
§ 6º. O sistema de informação deverá oferecer indicadores de qualidade dos serviços públicos, da infraestrutura ins-
talada e dos demais temas pertinentes a serem anualmente aferidos, publicados na Imprensa Ofi cial do Município e 
divulgados em outros meios a toda a população, em especial aos conselhos setoriais, as entidades representativas de 
participação popular e as instâncias de participação e representação regional.
Art. 150. Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários de serviços públicos que desenvolvem ativi-
dades no município, deverão fornecer ao Executivo Municipal, no prazo que este fi xar, todos os dados e informações 
que forem considerados necessários ao sistema municipal de informações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas jurídicas ou autorizadas de serviços públicos 
federais ou estaduais, mesmo quando submetidas ao regime de direito privado.
Art. 151. O Executivo Municipal dará ampla publicidade a todos os documentos e informações produzidos no pro-
cesso de elaboração, revisão, aperfeiçoamento e implementação do plano diretor estratégico, de planos, programas e 
projetos setoriais, regionais, locais e específi cos, bem como no controle e fi scalização de sua implementação, a fi m 
de assegurar o conhecimento dos respectivos conteúdos à população, devendo ainda disponibilizá-las a qualquer 
munícipe que requisitá-la por petição simples.
Art. 152. É assegurado, a qualquer interessado, o direito a ampla informação sobre os conteúdos de documentos, in-
formações, estudos, planos, programas, projetos, processos e atos administrativos e contratos, ressalvadas as situações 
em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 153. A partir da promulgação desta Lei complementar, a Prefeitura de Itapetininga providenciará a adequação das 
normas técnicas e de regulamentação pertinentes ao Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial.
Art. 154. Será dado prosseguimento aos processos de aprovação de loteamentos com diretrizes já estabelecidas pelo 
Poder Executivo anteriormente à aprovação da presente Lei complementar, os quais poderão ser analisados e apro-
vados à luz da legislação anterior, desde que não comprometam áreas de mananciais ou de preservação permanente.
Art. 155. Será dado prosseguimento aos processos de aprovação de construções, que tenham sido protocolados até 
a data de publicação desta revisão, os quais serão analisados e aprovados a luz da legislação anterior, obedecidas as 
suas exigências.
Parágrafo único. Fica permitida a inclusão de atividades afi ns e obras de reforma e/ou ampliações - que deverão 
respeitar os índices urbanísticos construtivos desta Lei complementar – nos estabelecimentos industriais, comerciais 
e de serviços já existentes e autorizados pela Prefeitura antes da vigência do Plano Diretor, que serão classifi cadas 
como “USO NÃO CONFORME”.
Art. 156. Como legislações complementares deste Plano Diretor, deverá ser elaborada, a partir da promulgação desta 
Lei complementar, a revisão dos Códigos de Posturas, de Obras e Edifi cações e de Loteamento do Município de 
Itapetininga.
Art. 157. Ficam estabelecidos os seguintes prazos:
I - até 12 (doze) meses para a regulamentação de que trata o art. 153;
II - até 24 (vinte e quatro) meses para a elaboração e apresentação dos projetos de lei referentes aos códigos de que 
trata o Art. 156.
Art. 158. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Prefeitura de Itapetininga.
Parágrafo único. Nos casos de divergência entre usos ou índices urbanísticos nas áreas lindeiras a mais de uma Zona 
de Uso, a Prefeitura de Itapetininga através de seu corpo técnico ou através da Câmara Técnica de Legislação Urba-
nística, nomeada por decreto municipal, estabelecerá, para cada situação as diretrizes que deverão ser seguidas pelo 
empreendedor.
Art. 159. As despesas decorrentes da execução desta Lei complementar correrão por conta de verba própria consig-
nada no orçamento vigente.
Art. 160. Revogadas a Lei Complementar nº 19, de 18 de Janeiro de 2007, que instituiu o Plano Diretor do Município 
de Itapetininga e dá outras providências e as Leis nº 2.097/79; 2.364/83; 2.453/85; 2.548/86; 2.569/86; 2.604/86; 
2.724/88; 2.976/90; 2.977/90; 4.412/00; e 5.091/06.
Art. 161. Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
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Aviários

Aguardente

Faz. São João

US. São João

Faz. S. Gertrudes

Faz. Boa Vista

Faz. S. Luiz

Esc. Mato Sêco

Igr. de S. André

Esc. de Capão Alto 

Benef. de Arroz 

Faz. Nossa Maloca

Sítio do Pinhal

Sítio Saguaraji

Faz. do Moquém

Sítio S. João

        Faz.

S. Catarina

Faz. N. S.

Aparecida

Faz. Morro Alto

Faz. Fortunato Nanini

Faz. Três "A"

    Faz. de

Monte Cristo

Ped.

Igr. Congregação Cristã do Brasil

Faz. Santa Mônica

Faz. do Banco

Cem.

Faz. Morro Alto

Igr. do São Bom Jesus

Igr. Congregação

  Cristã do Brasil

    Esc.

Sabiaúna

1.
00

0,
00

m

1.000,00m

1
.0

0
0
,0

0
m

500,00

500,00

700,00

1.000,00m

1
.0

0
0
,0

0
m

1.000,00m

680,00m

CCR 01 - CORREDOR DE CIRCULAÇÃO RÁPIDA

CCS 01 - CORREDOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 01

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ASSUNTO:

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

ZONEAMENTO MUNICIPAL PROPOSTO - ÁREA URBANA

MP 02
DATA:

1:20.000 14 / 11 / 2014

ELABORAÇÃO / REVISÃO:

SEPLAN

ESCALA:

MP 02 - ZONEAMENTO PROPOSTO - 2014

LIMITE DE MUNICÍPIO

CCI - CORREDOR DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CCS 03 - CORREDOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 03

CCS 02 - CORREDOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 02 (Implantação futura)

CCS 01 - CORREDOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 01 (Implantação futura)

CCS 02 - CORREDOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 02

CCI - CORREDOR DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (Implantação futura)

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

ZEIS OU AEIS - ZONAS OU ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL

PERÍMETRO - OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

PERÍMETRO URBANO

CCR 02- CORREDOR DE CIRCULAÇÃO RÁPIDA

Zonas de
Uso

Usos
Admitidos

TO
Taxa de

Ocupação

CA
Coeficiente de

Aproveitamento

Areas
Minimas

dos Lotes
(m²)

Testada
Minimas

dos
Lotes (m)

Recuo Frontal
(m)

ZH- Zonas Esp.
de Int. Historico

Cult

RL, RG, RT, RSI,
GRN,GRD,CSI 1, CSI

2, CSI 3, TL, EU
0,95 2,00 150,00 7,50 4,00

ZC- Zona Central
RL,RG,RT,RSI,PGTI,G

RN,GRD,CSI 1,CSI
2,CDI 3, TL, EU

0,80 3,00 150,00 7,50 4,00

Z1- Zona de Uso
01

RL,RG,RT,RSI, CSI 2,
CSI 3, TL, UE 0,70 2,00 150,00 7,50 4,00

Z2- Zona de Uso
02

RL,RG,RT,RSI, CSI 2,
CSI 3, TL, EU 0,60 2,00 250,00 10,00 4,00

Z3- Zona de Uso
03

RL,RG,RT,RSI,CSI2,
CSI 3, EU 0,6 1,50 360,00 12,00 5,00

ZEU- Zona de
Expansão

Urbana

RL, RG, RT,RSI, CSI
1, CSI2, CSI 3, TL, EU 0,70 2,00 250,00 10,00 6,00

ZI- Zona
Industrial

PGTP,PGTI,GRD,CSI
1, CSI 2,CSI 3, UAI,

EU
LIVRE LIVRE 2000,00 15,00 4,00

CCS1- Corredor
comércio e
Serviços 1

RL,RG,RT,RSI,CSI 2,
CSI 3, TL, EU 0,60 1,50 360,00 12,00 4,00

CCS2- Corredor
comércio e
Serviços 2

RL,RG,RT,RSI,PGTI,G
RN,CSI1, CSI 2,CSI 3,

TL, EU
0,60 2,00 250,00 10,00 6,00

CCS3- Corredor
comércio e
Serviços 3

RL,RG,RT,RSI,PGTI,G
RN,CSI1, CSI 2,CSI 3,

TL, EU
0,60 2,00 600,00 15,00 6,00

CCI- Corredor de
comércio e
Industria

PGTP,PGTI,GRN,GRD
,CSI 1,CSI 2,CSI 3, EU 0,5 2,00 3000,00 30,00 10

CCR 01-
Corredor de
Circulaçao

Rápida

RL,RG,PGTP,PGTI,G
RD,GRN,CSI 1, CSI 2,

CSI 3, TL, UE
0,6 1,50 600,00 15,00 6

CCR 02-
Corredor de
Circulaçao

Rápida

RL,RG,PGTP,PGTI,G
RD,GRN,CSI 1, CSI 2,

CSI 3, TL, UE
0,6 1,50 1000,00 20,00 6

AR- Área Rural
RL,PGTP,PGTI,TL,UAI

,EU, AAP ___ ____ MODULO
INCRA

MODULO
INCRA

____

EMENDAS

SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PQ. / BOSQUE

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

ESTAÇÃO DE

SUBESTAÇÃO
DE ENERGIA

"CHAPADINHA"

SUBESTAÇÃO
DE ENERGIA

"PRUDENTE DE MORAES"

Catedral da N. S. dos Prazeres

US. São João

Faz. S. Gertrudes

Faz. S. Luiz

Esc. Mato Sêco

Igr. de S. André

Esc. de Capão Alto 

Benef. de Arroz 

Faz. Nossa Maloca

Sítio do Pinhal

Sítio Saguaraji

Sítio Pinhalzinho

Chácara da Quaresma 

Torre

Olar.

Cer.

Olar.

(TV)

Olar.

Cer.

Olar.

Torre  (TV)

Fáb.  (laticínios)

Gin. Modesto Tavares

Igr. N. S. Aparecida do Sul

Olarias

Sem. Sagr. Cor. DE Jesus

Hosp.

Olar.

Fáb. (adubos)

Sít. do

Pinhal

Esc. do

Pinhal

Faz. do Pinhal

Faz. da Suíça

Fáb. (Eucatex)

   Sít.

Marabá

Faz. Ponte

     Alta

Esc. S. Francisco dePaula 

Asilo São Vicente de Paulo 

 Fac. de

Filosofia

Inst. de Educação Peixoto Gomide

Torre  (rádio)

Sítio La Brunete

Sít. Pôrto

 Velho

Faz. Santa Maria

Sítio São João

Sítio Macieira

Faz. San Martin

Sít. S. José

Clube de

  Campo

Chacará do

    Teofilo

Esc. Agricola

Faz. S. Teresinha

Faz. S. José

Aviário
   Faz.

Boa Vista

Olar.

Olar.

Olarias

Ser.

 Depósito

  de Carvão

Olar.

Olar.

Telég.

Telég.

SANBRA

Faz. N. S.

Aparecida

Santa Casa

  Chácara do

Pedro Marques

Faz. Fortunato Nanini

Faz. Três "A"

Olar. Santa Helena

Faz. S. Teresa

Faz. Cinco "M"

Sítio Bela Vista

Faz. de Maria Dantas

Faz. Santa Rita de Cássia

Faz. N. S. Aparecida

Faz. Santa Margarida

    Faz. de

Monte Cristo

Faz.   São   Geraldo

JD. BELA VISTA

VILA SOTTEMO

PQ. SÃO BENTO

SPAZIO VERDE II

SPAZIO VERDE I

JD. COLOMBO

VILA NASTRI II

NISHIMBO
DO BRASIL

VILA BARTH II

VILA BARTH II
VILA

VILA APÓLO

ESTÂNCIA
CONCEIÇÃO

VILLA
ACITTA

JD. CAMBUI LABRUNETTI

LATICINIOS
COLASO

CODASP

MOTEL

VALE SÃO FERNANDO

FACULDADE

INDUSTRIA

WOOLEY DIXON

KARNIK BAZARIAN

FILEPO CENTENÁRIO S/A

CERÁMICA DE ITAPETININGA

PORTOMIX

AUTO POSTO BORSSATO

JARDIM MONTE SANTO

JARDIM SANTA RITA

ITACAM ICOCITAL

CLUBE DOS PROFESSORES

CHÁCARA ST. HELENA
FEDERAL

NOVA ITAPETININGA

NOVA
ITAPETININGA

VILA SERAFIM

VILA

PORTAL
VILA ROSA

DE ENSINO
DE ITAPETININGA

PORTAL
TROPICAL

SÃO JOSÉ

VILA BARTH

VILA CAMARÃO

VILA NASTRI I

VILA NASTRI I

VILA CAROLINA

VILA DOS
BANDEIRANTES

BATERIAS MOURA

3 M DO BRASIL

ITA BOX

SUL PAULISTA

VENÂNCIO AYRES

BATAVO

LOTEAMENTO
PAULO AYRES

HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO

RETIRO
SANTANA

BAIRRO DA
DA CHAPADINHA

CONSTRUTORA
TARDELLI

CLUBE DE
CAMPO RECREATIVO

CLUBE DE
AVIAÇÃO

UTILFERTIL

DURATEX

ETE-SABESP

PARQUE
ATENAS DO SUL

JARDIM
SHANGRILÁ

VILA
ALVES

VILA
ESPLANADA

VILA
SONIA

VILA
ALVORADA

CDHU

CEMITÉRIO

SESI

ÁREA DA PREFEITURA MUNICIPAL

VILA

BRANCO
RIO

HUNGRIA
VILA

REIS
VILA

JD.
LEONEL

VILA
REGINA

LUIZA
JD. MARIA

GARRIDO
VILA

IZABEL
VILA SANTA

VL.
PIEDADE

COHABRES.
TEREZINHA

PIEDADE

RESIDENCIAL
MARINA

D.E.R.

D.E.R.

DERAC

JARDIM SANTA INÊS

VILA
SALEM

JD. DEISY

SANTANA
VILA

VL.
GODOY

VL.
MARIA ISABEL

VL.
PIEDADE

VL.
SANTANA

SANTANA
VILA

JD. DAS ROSA

JD. MARGARIDAS

VILA
ROCHA

VILA OLHO
DÁGUA

VILA
ORESTES

VILA CARVALHO

COHAB

JD. CASA GRANDE

VILA PAULO
AYRES

VILA ARRUDA

JARDIM
DAS FLORES

VILA BELO
HORIZONTE

BAIRRO DO RINCÃO

JD. SÃO CAMILO

RES. DOS PINHEIROS II

COHAB
VILA PRADO

VILA PRADO

CDHU

RES. DOS PINHEIROS III

VL. NISHINBO
 DO BRASIL

ESTÂNCIA 4 IRMÃOS

VILA CÉLIA

RESERV. DE
 ITAPETININGA

CONDOMÍNIO

HOSPITAL PORTAL DA FIGUEIRA

CERÂMICA ITAPETININGA

CONDOMÍNIO VILLA ITÁLIA

CEAGESP

VL. ARLINDO LUZ

JD. MESQUITA

JARDIM MARABA

JD. VIEIRA DE MORAES

VL. SÃO JORGE

VILA VENDRAMINI

VILA KALIL HALACK

VILA AURORA

PARQUE DA
LAGOA

VL. POPULAR

VILA NOVO HORIZONTE

JD. PAULISTA

VL. OLIVEIRA
VL. JUDITH

VL. SÃO PEDRO

VL. GRACE

VL. LEONOR

VL. MACIA

VL. APARECIDA

VL. LUIZ ANTONIO

JD. BRASIL

JD. BOA VISTA

JD. MORAES
ROSA

VL. PROGRESSO

VL. RECREIO
RES. ALDEIA

MORADAS DE
ITAPETININGA

RESERVA DAS PAINEIRAS

JD. GRAMADO II

RESIDENCIAL

JARDIM NOVA ERA

VILA CRUZEIRO DO SUL

DO VALE

CHACARA ALVORADA

JD. MARICOTA
VL. FLORESTAL

JD. ITÁLIA

VL. MONTEIRO

HORTO RELIGIOSO

SABESP
E.T.A

C. A. S. I.

CLUBE ATLÉTICO
SOROCABANO DE

ITAPETININGA

JD. ITÁLIA

VL. NOVA

VL. MARIA

VL. NOVA

VL. ROSA

CENTRO

CENTRO

VL. GINEZ

VL. PRESTES

VILA
MACIEL

VILA
RUBENS

VILA
ALIANÇA

VILA SÃO
FRANCISCA

JD. DAS
LARANJEIRAS

CENTRAL
QUATRO 4 L

RECINTO DE EXPOSIÇÕES
ACÁCIO MORAES TERRA
SEC. DA AGRICULTURA

COND.
VL. ITÁLIA II

VL. LEME

VL. ASEM

VILA HARMONIA

JD.FOGAÇA

VILA RICA

JD. ELDORADO
JD. MORADA DO SOL

VILA
CUBATÃO

VILA
MAZZEI

VILA
MAZZEI

RESERVA
DA MATA

VILA PALMEIRA

EBRAS

SUZANO

UNIMED

CEMITÉRIO
"VALE DA PAZ"

ASSOC.

JD. GRAMADO I

Res. BELO HORIZONTE

SHANGRILA II
JARDIM

LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMAS 

JARDIM DOS IPÊS

RESIDENCIAL VILLACCITÀ

RES. MORADA
DOS IPÊS

VIVER MELHOR

RESIDENCIAL
ITAVILLE

SHANGRILA II

COPACABANA

LEGENDA / CORREDORES VIÁRIOS

ANEL VIÁRIO (traçado a ser implantado)

1ª PERIMETRAL MUNICIPAL (traçado existente)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ASSUNTO:

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

SISTEMA VIÁRIO PROPOSTO - ÁREA URBANA

MP 03
DATA:

1:20.000 14 / 11 / 2014

ELABORAÇÃO / REVISÃO:

SEPLAN

ESCALA:

MP 03 - SISTEMA VIÁRIO PROPOSTO - 2014

LIMITE DE MUNICÍPIO

VIAS COLETORAS (traçado a ser implantada)

VIAS DE CIRCULAÇÃO - ZONAS INDUSTRIAIS  (traçado para alargamento)

VIAS ATERIAIS / PADRÃO I (traçado para alargamento)

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO

GABARITOS VIÁRIOS

VIAS ATERIAIS / PADRÃO I (traçado a ser implantada)

VIAS DE CIRCULAÇÃO - ZONAS INDUSTRIAIS  (traçado a ser implantada)

1ª PERIMETRAL MUNICIPAL (traçado a ser implantado)

ANEL VIÁRIO (traçado existente)
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DECRETO N° 1.328, DE 5 DE JANEIRO DE 2015.
Dispõe sobre a programação orçamentária e fi nanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder 
Executivo para o exercício de 2015, e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso IV do Art. 73 da Lei Orgânica Municipal;
Considerando o disposto no caput dos arts. 8° e 13 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;
Considerando o disposto no artigo 22 da Lei Municipal n° 5.940 de 23 de Outubro de 2014;
Considerando que a programação fi nanceira de que trata o art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal deve assegurar 
recursos, de maneira compatível com a continuidade da prestação dos serviços públicos; 
DECRETA:
Art. 1° A Receita será realizada durante o Exercício de 2015, mediante a arrecadação dos tributos, rendas, transfe-
rências e outras fontes de receitas correntes e de capital na forma de Legislação em vigor e nas proporções mensais 
previstas, a seguir:
Mês Valor Mês Valor
Janeiro 29.600.000,00 Julho 27.800.000,00
Fevereiro 26.100.000,00 Agosto 24.200.000,00
Março 33.000.000,00 Setembro 27.300.000,00
Abril 25.600.000,00 Outubro 26.500.000,00
Maio 25.600.000,00 Novembro 27.000.000,00
Junho 27.600.000,00 Dezembro 30.905.000,00

Parágrafo único. As receitas arrecadadas na forma do caput deste artigo são desdobradas em categorias econômicas e 
fontes de recursos na forma do Anexo I da Lei Municipal nº 5.940 de 23 de Outubro de 2014.
Art. 2° A execução da despesa orçamentária do exercício de 2015, aprovada pela Lei Municipal n° 5.940 de 23 de 
Outubro de 2014, obedecerá as normas estabelecidas neste decreto e as decisões emanadas da Secretaria Municipal 
de Administração e Finanças.
Art. 3° As Despesas serão realizadas durante o Exercício de 2015, segundo a discriminação dos quadros de Programas 
de Trabalho e Natureza da Despesa, em conformidade com as funções e sub-funções descritas na Lei Municipal n° 
5.940 de 23 de outubro de 2014, em conformidade com cronograma mensal de desembolso a seguir: 
Mês Valor Mês Valor
Janeiro 65.000.000,00 Julho 26.300.000,00
Fevereiro 24.000.000,00 Agosto 28.100.000,00
Março 17.000.000,00 Setembro 23.000.000,00
Abril 33.400.000,00 Outubro 30.000.000,00
Maio 16.500.000,00 Novembro 22.000.000,00
Junho 16.700.000,00 Dezembro 25.956.365,00

§ 1° - Os Órgãos, do Poder Executivo poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas, na forma e nos 
montantes constantes dos Programas de Trabalho – anexo VI, da Lei Orçamentária Municipal nº 5.985, de 17 de 
dezembro de 2014. 
§ 2° As despesas mensais serão empenhadas na forma do caput deste artigo, desdobrados por unidades orçamentárias  
na forma do  Anexo II.
Art. 4º - A realização de despesas, incluindo consignação de terceiros e restos a pagar e transferências fi nanceiras 
farão parte do mencionado cronograma de desembolso e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do 
montante efetivamente arrecadado.
Art. 5º - A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, procederá, à limitação de empenho, segundo os cri-
térios fi xados na lei de diretrizes orçamentárias, quando ao fi nal de um bimestre, for verifi cado que a realização das 
receitas não poderá comportar o cronograma de desembolso para o mesmo período.
Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de Janeiro de 2015.
WALTER DOS SANTOS JUNIOR

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 8, DE 14 DE JANEIRO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 932/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, da funcionária Claudia Mendes Machado, Auxiliar de Educação, Ref. 07, 
lotada na Secretaria de Educação, a partir de 12/01/2015, 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. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 9, DE 14 DE JANEIRO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 986/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Juliana de Fatima Lopes Arruda, do cargo de Escriturária, do 
Processo Seletivo Simplifi cado, Edital 001/2013, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 09/01/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 10, DE 15 DE JANEIRO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 1723/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Carlos Cezar Assumpção, Serviços Gerais, Ref. 03, 
lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 19/01/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 792, de 23/12/2014, que conce-
deu o afastamento sem vencimento.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

 CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE TAXI
A Secretária de Trânsito e Cidadania do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, escorada na Lei 
Municipal n° 28, de 23 de Dezembro 2009, Decreto n° 489/2009, Lei Federal n° 9.503 de 23 de Setembro de 1997, 
artigo 24 incisos I, II, XVII, XXI e Lei Municipal 5.414, de 02 de Dezembro de 2010, FAZ SABER que o curso de 
formação de condutores de táxi terá início no dia 19 de janeiro próximo-futuro com data de término prevista para o 
dia 30 de janeiro, com base nas disposições seguintes:
As aulas serão ministradas na sede da Secretaria de Trânsito e Cidadania, situada na Praça Gaspar Ricardo, nº 01, 
centro, andar superior, de segunda à sexta-feira das 19h às 22h50;
No anexo I do presente edital estão relacionados todos os inscritos para o curso, os quais estão convocados, mesmo 

os que tenham pendência, a iniciarem o curso;
Os inscritos que estão com pendência (inscrição pendente de documentos) serão notifi cados pessoalmente, caso com-
pareçam, a apresentarem a documentação faltante até as 17h do dia 21 de janeiro próximo-futuro, sob pena de desli-
gamento do curso, sendo solucionados os casos omissos pela coordenação geral do curso;
 O aluno deverá estar presente no horário de início das aulas e assinar a lista diária de presença, devendo ainda estar 
munido de caderno de anotações, caneta de tinta azul ou preta, lápis e borracha; a tolerância para o ingresso na sala de 
aula será de 10 (dez) minutos, salvo justifi cativa aceita pelo docente do dia; 
No último dia do curso o aluno será submetido a uma prova única, formada por 30 (trinta) questões de múltipla es-
colha, na qual serão cobrados os conhecimentos relativos às disciplinas ministradas, considerando-se aprovado quem 
atingir a média 7,0 (sete);
O aluno que tiver freqüência inferior a 70% (setenta por cento) da carga horária será desligado do curso;
Eventuais questões omissas serão solucionadas pela equipe responsável;
A coordenação geral do curso caberá a servidora pública Catarina Aparecida Nanini Motta e a direção de ensino ao 
servidor público Márcio Henrique de Jesus Barbosa.
Itapetininga, 14 de janeiro de 2015

SAMIRA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE 
SECRETÁRIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA

ANEXO I
LISTA DE INSCRITOS

CANDIDATO AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO PARA O CURSO

1 ADRIANO JOSÉ VIEIRA DA COSTA INSCRIÇÃO DEFERIDA

2 ANDERSON RIBEIRO MIRANDA INSCRIÇÃO DEFERIDA

3 ANTONIO CARLOS DA COSTA INSCRIÇÃO DEFERIDA

4 ANTONIO CARLOS GUERRA DE ALMEIDA INSCRIÇÃO DEFERIDA

5 ANTONIO LAERCIO MACHADO RIBEIRO INSCRIÇÃO DEFERIDA

6 ALENCAR PORTELA BATALHA BATISTA RIBAS INSCRIÇÃO DEFERIDA

7 ALTAIR DA SILVA INSCRIÇÃO DEFERIDA

8 CARLOS EDUARDO SOUZA MUNHÃO INSCRIÇÃO DEFERIDA

9 CRISTIANO RODRIGUES NOGUEIRA INSCRIÇÃO DEFERIDA

10 EDVAN PINHEIRO MACHADO INSCRIÇÃO DEFERIDA

11 EDENILSON DOS SANTOS PAULINO INSCRIÇÃO DEFERIDA

12 ELAINE CRISTINA ALVES RODRIGUES INSCRIÇÃO DEFERIDA

13 ELIEL BARBOSA DA SILVA INSCRIÇÃO DEFERIDA

14 EZEQUIEL INÁCIO INSCRIÇÃO DEFERIDA

15 EWERTON CARLOS ALVES MUNHOZ BUENO INSCRIÇÃO DEFERIDA

16 ELIZANGELA MATARAZZO INSCRIÇÃO DEFERIDA

17 FABIO VIEIRA DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

18 FRANCISCO LUCAS DA SILVA JUNIOR INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

19 GILBERTO DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

20 GLEICE RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

21 GIOVANNI RICARDO DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO DEFERIDA

22 HELDER FRANCISCO DOMINGUES INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

23 IRENE DONIZETI MACHADO DE ALBUQUERQUE INSCRIÇÃO DEFERIDA

24 IRAPUÃ SANTIAGO DA SILVA ALVES CORDEIRO INSCRIÇÃO DEFERIDA

25 IRINEU CARLOS DE MEIRA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

26 JAIR PAIS VIEIRA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

27 JEFERSON GERALDO RODRIGUES INSCRIÇÃO DEFERIDA

28 JOSÉ MOACIR CAETANO INSCRIÇÃO DEFERIDA

29 JOSÉ ROQUE VALIM INSCRIÇÃO DEFERIDA

30 JOSUÉ MENDES FILHO INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

31 JULIANO DE MELLO SOZZA INSCRIÇÃO DEFERIDA

32 JURACI SOARES DE PROENÇA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

33 MARIA TEREZA SANTIAGO DA SILVA INSCRIÇÃO DEFERIDA

34 MARCELO RUIVO DA COSTA INSCRIÇÃO DEFERIDA

35 MARCOS BARBOSA BRITO INSCRIÇÃO DEFERIDA

36 MARCOS HENRIQUE DA SILVA TOBIAS INSCRIÇÃO DEFERIDA

37 MAURICIO FERREIRA DE JESUS INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

38 NOEL NAGATOMO INSCRIÇÃO DEFERIDA

39 PAOLA CRISTINA BARBOSA NUNES INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

40 PEDRO SOARES DE CAMPOS INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

41 RENATO MANOEL  ARRUDA FARIAS INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

42 ROBERTO COLAÇO DE ALMEIDA INSCRIÇÃO DEFERIDA

43 ROBERTO LUCIANO RAMOS INSCRIÇÃO DEFERIDA

44 ROBERTO THEODORO DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO DEFERIDA

45 SANDRO BORBA MACIEL INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

46 SIDNEI APARECIDO VIEIRA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

47 SIDINEIA KIYOTA DE LIMA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

48 SIVAL RICARDO DA SILVA INSCRIÇÃO DEFERIDA

49 TIAGO TIBAGI INSCRIÇÃO DEFERIDA

50 VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO PENDENTE DE DOCUMENTOS

ANEXO II
CRONOGRAMA DO CURSO

DATA DISCIPLINA INSTRUTOR
19/01 Direção Defensiva Catarina Aparecida Nanini Motta
20/01 Meio Ambiente Márcio Henrique de Jesus Barbosa
21/01 Direção Defensiva Catarina Aparecida Nanini Motta
22/01 Primeiros Socorros Márcio Henrique de Jesus Barbosa
23/01 Contexto Histórico da Cidade de Itapetininga Thiago Vieira Zaguetto
26/01 Legislação de Trânsito Municipal Fernanda Assumpção de Oliveira Machado
27/01 Legislação de Trânsito Municipal Fernanda Assumpção de Oliveira Machado
28/01 Legislação de Trânsito CTB Catarina Aparecida Nanini Motta
29/01 Legislação de Trânsito CTB Catarina Aparecida Nanini Motta 
30/01 – 
primeiro 
período

Relacionamento Interpessoal e Atendimento ao 
Usuário

Thiago Vieira Zaguetto

30/01 – 
segundo 
período

PROVA FINAL

RESOLUÇÃO DA S.M.E. N.º 008, DE 15 DE JANEIRO DE 2015.
Dispõe sobre a reorganização do supervisor de ensino em unidade escolar que especifi ca e dá providências correlatas.
O Secretário Municipal da Educação de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, considerando os termos da 
Resolução S.M.E. N.º 572/2013 e Resolução S.M.E. N.º 103/2014, resolve:
Art. 1º Designar temporariamente a supervisora de ensino Renata Aparecida Palmeira de Noronha para responder 
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no âmbito das atribuições próprias do cargo que ocupa pela EMEI Prof.ª Maria Terezinha Válio Elias de Almeida.
Parágrafo Único Os efeitos de suspensão ao caráter temporário aqui disciplinado serão dispostos em resolução es-
pecífi ca.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial 
as que constarem da Resolução S.M.E. N.º 572/2013 e Resolução S.M.E. N.º 103/2014.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal da Educação no dia 15 de janeiro de 2015. 

AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015 PROCESSO Nº 06/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna 
público aos interessados que promove CHAMAMENTO PÚBLICO para a Seleção de empresas do RAMO DE 
BEBIDAS, interessadas em exclusividade para venda nas praças de alimentação durante o CARNAVAL 2015, sendo 
elas, no FESTIVAL DO BUTECO (13 a 17/02/2015), na Praça Duque de Caxias, no BAILE OFICIAL DO CARNA-
VAL 2015 (13 a 17/02/2015), na Av. Peixoto Gomide e no DESFILE DE CARNAVAL 2015 (dias 15 e 17/02/2015), 
na Av. Peixoto Gomide.
 l) - O Protocolo deverá ser feito junto ao Setor de Protocolo de Prefeitura Municipal de Itapetininga, conforme segue. 
a) – As empresas interessadas em explorar comercialmente para a venda de bebidas, nos termos propostos pela Pre-
feitura Municipal de Itapetininga, durante o Festival do Boteco 2015, na Praça Duque de Caxias, no Baile Ofi cial de 
Carnaval 2015, na Praça Peixoto Gomide e no Desfi le de Carnaval 2015,  que será realizado também na Praça Peixoto 
Gomide, deverão apresentar propostas no Setor de Protocolo de Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada à 
Praça dos Três Poderes, 1.000 – Jd. Marabá, até às 10:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2015 sendo que a abertura 
do envelope ocorrerá no mesmo dia às 11:00 horas, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, na rua Saldanha Ma-
rinho, 107, com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais pessoas que desejarem participar. 
As empresas interessadas em se credenciar deverão participar explorar comercialmente os três eventos: Festival do 
Boteco 2015, na Praça Duque de Caxias, no Baile Ofi cial de Carnaval 2015, na Praça Peixoto Gomide e no Desfi le 
de Carnaval 2015, que será realizado também na Praça Peixoto Gomide.
As bebidas comercializadas serão: cerveja, chopp, refrigerantes, água e energético.
b) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as referências, sendo que cada participante deverá 
cumprir os seguintes requisitos:
I – Apresentar proposta de preços do(s) produto(s) e marcas envolvidas a serem comercializados;
II – Apresentar proposta de número de mesas e cadeiras e outros produtos que serão oferecidos para os eventos;
III – O cumprimento da legislação no tocante à proibição de venda de bebidas alcóolicas a menores de 18 anos;
IV – Proposta de contrapartida fi nanceira, direito de uso, exclusividade nos eventos;
V – Plano de Atendimento dos comerciantes e barraqueiros;
VI – Pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento dos itens acima.
c) Os interessados deverão apresentar os dois envelopes de participação, com a documentação solicitada pelo edital 
completo que fi cará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação no ícone Chamada Pública.
d) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afi xado no saguão 
do Paço Municipal - Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga,  Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Jornal Diário de São Paulo.
e) O edital completo estará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Chamada Pública. 
O croqui e o regulamento serão disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Turismo na rua Saldanha Marinho, 
107 – Centro. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL  

ANTONIO MARCOS POLYCENO 
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO.

EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2015 PROCESSO Nº 07/2015 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna 
público aos interessados que promove CHAMAMENTO PÚBLICO para a Seleção de propostas de empresas inte-
ressadas que desejam se habilitar a explorar a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO durante o Baile Popular de Carnaval 
2015, que acontecerá do dia 13 ao dia 17 de fevereiro de 2015 na Avenida Peixoto Gomide.
 l) – A proposta deverá ser protocolada junto ao Setor de Protocolo de Prefeitura Municipal de Itapetininga, conforme 
segue. 
a) - Os interessados em explorar comercialmente para a venda na praça de alimentação, cujo espaço será disponi-
bilizado pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, durante o Baile Popular de Carnaval, na Praça Peixoto Gomide, 
deverão apresentar propostas no Setor de Protocolo de Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada à Praça dos 
Três Poderes, 1.000 – Jd. Marabá, até às 15:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2015 sendo que a abertura do envelope 
ocorrerá no mesmo dia às 17:00 horas, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, na rua Saldanha Marinho, 107, 
com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais pessoas que desejarem participar. 
b) Serão abertas barracas de comidas, bebidas e sobremesas, conforme o croqui disponível na Secretaria de Cultura e 
Turismo, onde também poderá ser retirado o regulamento para o funcionamento do evento.
b1). As comidas comercializadas serão de livre escolha.
c) As barracas deverão ser providenciadas pelos interessados, vez que a Prefeitura cederá o espaço; 
d) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as referências, sendo que cada participante deverá 
cumprir os seguintes requisitos:
 I - Funcionamento da barraca no evento todos os dias a partir das 23:00 h até às 03:00h, sendo que, poderá haver 
alterações, as quais serão previamente informadas pela organização do evento; 
II - O cumprimento da legislação no tocante à proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e na 
conservação e higiene de alimentos;
III - A confecção de material gráfi co indicando o endereço fi xo do estabelecimento comercial;
IV – Serão aceitas as propostas com os maiores valores;
V - 0 pagamento de multa RS 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento dos itens acima.
d) Os interessados deverão apresentar os dois envelopes de participação, com a documentação solicitada pelo edital 
completo que fi cará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação no ícone Chamada Pública.
e) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afi xado no saguão 
do Paço Municipal - Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Jornal Diário de São Paulo. 
f) O edital completo estará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Chamada Pública. 
O croqui e o regulamento serão disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Turismo na rua Saldanha Marinho, 
107 – Centro. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARCOS POLYCENO 
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2015 PROCESSO Nº 08/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna 
público aos interessados que promove CHAMAMENTO PÚBLICO para a Seleção de propostas de empresas inte-
ressadas que desejam se habilitar a explorar a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO durante o Desfi le das Escolas de Samba 
e Blocos Carnavalescos de 2015, que acontecerá do dia 15 e 17 de fevereiro de 2015 na Avenida Peixoto Gomide.
 l) - A proposta deverá ser protocolada junto ao Setor de Protocolo de Prefeitura Municipal de Itapetininga, conforme 
segue. 
a) - Os interessados em explorar comercialmente para a venda na praça de alimentação, cujo espaço será disponibili-
zado pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, durante o Desfi le de Carnaval, na Avenida Peixoto Gomide, deverão 

apresentar propostas no Setor de Protocolo de Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada à Praça dos Três Pode-
res, 1.000 – Jd. Marabá, até às 15:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2015 sendo que a abertura do envelope ocorrerá 
no mesmo dia às 17:00 horas, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, na rua Saldanha Marinho, 107, com a 
presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais pessoas que desejarem participar. 
b) Serão abertas barracas de comidas, bebidas e sobremesas, conforme o croqui disponível na Secretaria de Cultura e 
Turismo, onde também poderá ser retirado o regulamento para o funcionamento do evento. 
b1) As comidas comercializadas serão de livre escolha.
c) As barracas deverão ser providenciadas pelos interessados, vez que a Prefeitura cederá o espaço; 
d) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as referências, sendo que cada participante deverá 
cumprir os seguintes requisitos:
 I - Funcionamento da barraca no evento todos os dias a partir das 18:00 h até às 23:00h, sendo que, poderá haver 
alterações, as quais serão previamente informadas pela organização do evento; 
II - O cumprimento da legislação no tocante à proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e na 
conservação e higiene de alimentos;
III - A confecção de material gráfi co indicando o endereço fi xo do estabelecimento comercial;
IV – Serão aceitas as propostas com os maiores valores;
V - 0 pagamento de multa RS 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento dos itens acima;
e) Os interessados deverão apresentar os dois envelopes de participação, com a documentação solicitada pelo edital 
completo que fi cará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação no ícone Chamada Pública.
f) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afi xado no saguão 
do Paço Municipal - Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e Jornal Diário de São Paulo.
g) O edital completo estará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Chamada Pública. 
O croqui e o regulamento serão disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Turismo na rua Saldanha Marinho, 
107 – Centro. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARCOS POLYCENO 
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDI-
TAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 226/2014. 

PROCESSO Nº. 378/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, PARA USO NAS UNIDADES 
ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇO). 1 - Fica o presente edital retifi cado em às páginas nº 16 nos seguintes termos:
Onde – lê:

ITEM QUANT UNID
ESPECIFICAÇÃO VALOR UNIT. 

ESTIMADO
VALOR TOTAL ES-
TIMADO

6 9.000 KG

FORMULA INFANTIL - Descrição 
Técnica: A BASE DE PROTEINAS 
LACTEAS,INDICADA A PARTIR DE 06 ME-
SES Fórmula infantil à base de proteínas lác-
teas, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, 
em pó, indicada para lactentes a partir do 6º 
mês de vida, com predominância de caseína em 
relação às proteínas do soro do leite. Primaria: 
Latas de 0,4 a 0,8 kg. Deverá ser isenta de có-
digo de barras e conter impresso em seu rótulo 
a frase: VENDA PROIBIDA" de forma indelé-
vel. Secundária: Embalagem de mercado que 
preserve a integridade e qualidade do produto. 
Rotulagem: Deve atender a legislação vigente

R$58,22 R$523.980,00

7 4.000 KG

FORMULA INFANTIL - Descrição Técnica: 
A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ 
DE 0 A 06 MESES Fórmula infantil à base de 
proteínas lácteas, em pó, enriquecida
com ferro, isenta de sacarose, indicado para lac-
tentes, desde o nascimento até o 6º mês de vida, 
com predominância de proteína do soro do leite 
em relação a caseína. Primaria: Latas de 0,4 a 
0,8 kg. Deverá ser isenta de código de barras e 
conter impresso em seu rótulo a frase: VENDA 
PROIBIDA" de forma indelével. Secundária: 
Embalagem de mercado que preserve a integri-
dade e qualidade do produto. Rotulagem: Deve 
atender a legislação vigente

R$63,43 R$253.720,00

Leia – se:
ITEM QUANT UNID

ESPECIFICAÇÃO VALOR UNIT. 
ESTIMADO

VALOR TOTAL ES-
TIMADO

6 9.000 KG

FORMULA INFANTIL - Descrição 
Técnica: A BASE DE PROTEINAS 
LACTEAS,INDICADA A PARTIR DE 06 ME-
SES Fórmula infantil à base de proteínas lác-
teas, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, 
em pó, indicada para lactentes a partir do 6º 
mês de vida, com predominância de caseína em 
relação às proteínas do soro do leite. Primaria: 
Latas de 0,4 a 0,8 kg. Poderá conter ou não o 
código de barras, e precisa  conter impresso em 
seu rótulo a frase: VENDA PROIBIDA" de for-
ma indelével. Secundária: Embalagem de mer-
cado que preserve a integridade e qualidade do 
produto. Rotulagem: Deve atender a legislação 
vigente

R$58,22 R$523.980,00

7 4.000 KG

FORMULA INFANTIL - Descrição Técnica: 
A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ 
DE 0 A 06 MESES Fórmula infantil à base de 
proteínas lácteas, em pó, enriquecida
com ferro, isenta de sacarose, indicado para lac-
tentes, desde o nascimento até o 6º mês de vida, 
com predominância de proteína do soro do leite 
em relação a caseína. Primaria: Latas de 0,4 a 
0,8 kg. Poderá conter ou não  código de barras 
e, precisa conter impresso em seu rótulo a frase: 
VENDA PROIBIDA" de forma indelével. Se-
cundária: Embalagem de mercado que preserve 
a integridade e qualidade do produto. Rotula-
gem: Deve atender a legislação vigente

R$63,43 R$253.720,00

2- Fica o presente edital retifi cado e remarcado para o dia 30.01.2015 às 09:00 h.                           3–A presente retifi cação 
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estará disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da modalidade Pregão Presencial.
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 227/2014.
PROCESSO Nº. 383/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO 
DOS COMPUTADORES – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO). 
Fica o presente edital retifi cado em às páginas 04 , e página nº 46 respectivamente nos seguintes termos:
Onde – lê:  
6.1.3 - a apresentação de Prospectos técnicos ilustrativos, ou manuais originais do fabricante dos refrigeradores ofer-
tados, que contenham com detalhes seus dados técnicos, conforme a especifi cação que consta no ANEXO I;
Leia-se: 
6.1.3 - a apresentação de Prospectos técnicos ilustrativos, ou manuais originais do fabricante das peças ofertadas, que 
contenham com detalhes seus dados técnicos, conforme a especifi cação que consta no ANEXO I;
Onde – lê:
4.2 - A quantidade dos produtos a serem entregues serão defi nidos pela Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, quando da sua programação, junto à Detentora do Sistema de Registro de Preços, sendo o local de entrega 
diretamente nas unidades escolares elencadas no Anexo I, sendo acompanhada pelo responsável do Almoxarifado, 
o servidor José André Martins, o qual realizará a conferência e documentará em relatório assinado pelo mesmo, re-
jeitando o produto se estiver em desacordo com o Edital. Após será enviado para a Gestora do Contrato, para ciência 
e posterior assinatura, verifi cando se os mesmos atendem a todas as condições especifi cadas no Anexo I do Edital.
Leia-se: 
4.2 - A quantidade dos produtos e locais a serem entregues serão defi nidos pela Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças, quando da sua programação, junto à Detentora do Sistema de Registro de Preços, sendo as servidoras 
Edilene Aparecida Lopes e/ou Jerusa Aparecida Ribeiro Kerne, a qual rejeitando o produto se estiver em desacordo 
com o Edital. Após será enviado para a gestora do contrato, para ciência e posterior assinatura, verifi cando se os 
mesmos atendem a todas as condições especifi cadas no Anexo I do Edital.
3–A presente retifi cação estará disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da mo-
dalidade Pregão Presencial.
Itapetininga, 14 de janeiro de 2015. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2014
Processo n°. 206/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MOTOCICLETAS ZERO KM PARA O SE-
TOR DE FISCALIZAÇÃO, ATRAVÉS DO RECURSO PNAFM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E FINANÇAS, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao 
proponente: 
ITAPE MOTOS LTDA CNPJ: 52.867.454/0001-68

ITEM
QUANT

UN. DESCRIÇÃO
MARCA

VR UNIT
VR.TOTAL

01 05 UN AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) 
MOTOCICLETAS 0 (ZERO) 
KM: 
MOTORIZAÇÃO: TIPO OHC, 
MONOCILINDRICO, 04 
(QUATRO) TEMPOS, ARRE-
FECIDO DE AR;
CILINDRADA MÍNIMA: 
149,00 CM³, POTÊNCIA 
IGUAL OU SUPERIOR A 14 
CV; TRANSMISSÃO MÍNI-
MA: 05 (CINCO) VELOCIDA-
DES;
SISTEMA DE ALIMENTA-
ÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNI-
CA PGM-FI, 
SISTEMA DE PARTIDA: ELÉ-
TRICA; CAPACIDADES TAN-
QUE DE COMBUSTÍVEL: 15 
LITROS ATÉ 17 LITROS, 
ÓLEO DE MOTOR: MÍNIMO 
1,2 LITROS, PNEU: PNEU 
DIANTEIRO: 80/100 –  ARO 
18, 18 M/C 47P, PNEU TRA-
SEIRO: 90/90 – ARO: 18, 18 
M/C 57- P;
BATERIA: 12V – 5 AH, 

FAROL:(ALTO/BAIXO): 
35/35W; 
SISTEMA DE FREIO: FREIOS 
DIANTEIROS, FREIOS TRA-
SEIROS: A TAMBOR OU 
DISCO; 
COR: PRETA.
TORQUE DO MOTOR: MÍNI-
MO DE 1.28;
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AU-
TORIZADA IMEDIATA.

CG 150 START R$ 7.500,00 R$ 37.500,00

Itapetininga, 09 de janeiro de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ORDENADOR DE DESPESA Nº999 DE 14/01/2013

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 178/2014
Processo n°. 317/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO KM PARA UTILIZAÇÃO 
NO ATENDIMENTO DO FUNDO SOCIAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GABINETE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
ITAPE MOTOS LTDA CNPJ: 52.867.454/0001-68

ITEM
QUANT

UN. DESCRIÇÃO
MARCA

VR UNIT
VR.TOTAL

01 01 UN. MOTOCICLETA ZERO KM; MO-
TORIZAÇÃO: TIPO OHC, MO-
NOCILÍNDRICO, 04 (QUATRO) 
TEMPOS, ARREFECIDO DE AR, 
CILINDRADA MÍNIMA: 149,00 
CM³, NO MINIMO 12 CV DE 
POTÊNCIA, TORQUE DE 6000 
RPM, TRANSMISSÃO MÍNIMA: 
05 (CINCO) VELOCIDADES, 
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: 
INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI, 
SISTEMA DE PARTIDA: ES ELÉ-
TRICA; CAPACIDADES: TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMA 12,0 
LITROS, ÓLEO DO MOTOR: MÍ-
NIMO 1,2 LITROS, PNEU DIAN-
TEIRO: 90/90 - 19 M/C 52P, PNEU 
TRASEIRO: 110/90 - 17 M/C 60-P, 
PESO SECO: ES ATÉ 121,0 KG, 
BATERIA: ES 12 V - 5 Ah, FAROL: 
(ALTO/BAIXO): 35/35W; SISTE-
MA DE FREIO: FREIO DIANTEI-
RO / DIÂMETRO: A DISCO DE 
230 A 240 MM, FREIO TRASEIRO 
/ DIÂMETRO: A TAMBOR/110 A 
130 MM; COR: PRETA OU CINZA.

NXR 160 
BROS ESD

R$ 10.560,00 R$ 10.560,00

Itapetininga, 09 de janeiro de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

ORDENADOR DE DESPESA Nº999 DE 14/01/2013.
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº192/2014. PROCESSO Nº. 
200/2014. Fica o presente edital retifi cado nos seguintes termos: Onde – lê:  AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA A CONSTRUÇÃO DO CÉUS – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS  - MOBILIÁRIO 
PARA O CRAS E TELECENTRO – RECURSO FEDERAL CONTRATO Nº 0363.568-21/2011 – MINISTÉ-
RIO DA CULTURA – SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. Leia-se: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA A CONSTRUÇÃO DO CÉUS – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS  - MOBILIÁRIO 
PARA O CRAS E TELECENTRO – RECURSO FEDERAL CONTRATO Nº 0363.568-21/2011 – MINISTÉ-
RIO DA CULTURA – SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL E SECRETARIA MUNICI-
PAL DE CULTURA E TURISMO. A presente retifi cação estará disponibilizada no site: www.portal.itapetinin-
ga.sp.gov.br/licitacao no tópico da modalidade Pregão Presencial. 
Itapetininga, 12 de janeiro de 2015. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO E DIRETOR.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 25/2012
PROCESSO Nº 251/2012 OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e ampliação da Escola– EMEI 
Norma Suardi – Jardim Bela Vista, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-fi nanceiro e projetos 
em anexo.  Diante do não interesse em assumir a referida obra, mesmo com a planilha atualizada, incorrendo 
na não assinatura do contrato por parte da empresa GROWTH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 
CNPJ: 15.698.317/0001-10 ora declarada vencedora para o item 01, a Comissão Permanente de Licitações de-
cidem analisar a proposta subsequente na ordem de classifi cação,  passou-se analise da proposta da 2ª colocada 
COPEMAK CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: 04.281.650/0001-03, sendo esta aceita através do parecer da 
Secretaria de Educação memorando nº.02/2015; RATIFICO e ACOLHO o referido parecer como motivação 
aliunde, alterando o laudo classifi catório com a classifi cação da empresa: COPEMAK CONSTRUTORA LTDA 
EPP; em 1º lugar no item 01.  Tendo em vista a documentação habilitatória estar em conformidade com o exi-
gido, HOMOLOGO e ADJUDICO este certame a empresa classifi cada: COPEMAK CONSTRUTORA LTDA 
EPP; no valor da planilha atualizada R$292.635,36 para o item 01. 
Em, 09 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/2014
CONTRATADA: Soma Automóveis Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCES-
SO Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 120/2014 OBJETO: Aquisição de veículos diversos 
para renovação parcial da frota municipal. VALOR TOTAL: R$ 215.400,00. A execução do termo será por 
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. ASSINATURA: 11.12.2014 
VIGÊNCIA: 12 meses. 

TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N.º 223/2014
CONTRATADA: Geraldo Guimarães Ferreira Itapetininga Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 107/2014 PROCESSO N°: 181/2014. OBJETO: Contratação 
de empresa para serviço de retífi ca completa e revisão completa da bomba injetora com troca de bicos e canos 
injetores do motor diesel caterpillar 3306 DA m-30 Motoniveladora 120-B. ADITIVO: Onde se lê: Contrato 
n.º 223/2014, processo n.º 181/2014, Pregão Presencial n.º 107/2014 Lê-se: Contrato n.º 222/2014, processo 
n.º 181/2014, Pregão Presencial n.º 107/2014 e onde se lê: 9.6.4 – Fica designado o servidor Alex Sandro Ro-
drigues, para acompanhar e fi scalizar o presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 – Lê-se: Fica 
designado a servidora Lilian Cristina F. Soares, para acompanhar e fi scalizar o presente contrato, nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 19.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 58, inciso I da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
Itapetininga, 14 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2015 DO CONVÊNIO Nº 06/2014
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. Conveniado: ASSOCIAÇÃO DE APOIO 
AOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE ITAPETININGA - AADAI. OBJETO: ações em saúde auditiva para a 
comunidade de Itapetininga-SP. VALOR DO CONVÊNIO: R$ 108.000,00 (12 meses). Assinatura: 07/01/2015. 
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 31/12/2015. 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2015 DO CONVÊNIO Nº 07/2014 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. Conveniado: ASSOCIAÇÃO PARA PROMO-
ÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DOS DEFICIENTES FÍSICOS – APRISDEFI. OBJETO: ações em saúde para a 
pessoa com defi ciência física da comunidade de Itapetininga-SP. VALOR DO CONVÊNIO: R$ 36.000,00 (06 
meses). Assinatura: 07/01/2015. VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 30/06/2015. 

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2015 DO CONVÊNIO Nº 49/2014
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. Conveniado: CENTRO DE PESQUISA E RE-
ABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA – CEPREVI. OBJETO: realização de ações em saúde da pessoa 
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com defi ciência visual para a comunidade de Itapetininga-SP. VALOR DO CONVÊNIO: R$ 48.000,00 (6 me-
ses). Assinatura: 07/01/2015. VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 30/06/2015.
Itapetininga, 07 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 292/2014
CONTRATADA: Soma Diesel Veículos Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 120/2014 OBJETO: Aquisição de veículos di-
versos para renovação parcial da frota municipal. VALOR TOTAL: R$ 405.000,00. A execução do termo será 
por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. ASSINATURA: 11.12.2014 
VIGÊNCIA: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 291/2014
CONTRATADA: Maggi Caminhões Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCES-
SO Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 120/2014 OBJETO: Aquisição de veículos diversos 
para renovação parcial da frota municipal. VALOR TOTAL: R$ 388.600,00. A execução do termo será por 
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. ASSINATURA: 11.12.2014 
VIGÊNCIA: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 288/2014
CONTRATADA: L & F Truck – Comércio de Veículos Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 120/2014 OBJETO: Aquisição de 
veículos diversos para renovação parcial da frota municipal. VALOR TOTAL: R$ 236.400,00. A execução do 
termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. ASSINATURA: 
11.12.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 289/201
CONTRATADA: Laponia Sudeste Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO 
Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 120/2014 OBJETO: Aquisição de veículos diversos para 
renovação parcial da frota municipal. VALOR TOTAL: R$ 234.900,00. A execução do termo será por conta das 
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. ASSINATURA: 11.12.2014 VIGÊNCIA: 
12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 293/2014
CONTRATADA: Auxter Soluções Em Máquinas e Equipamentos Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 213/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 120/2014 OBJETO: 
Aquisição de veículos diversos para renovação parcial da frota municipal. VALOR TOTAL: R$ 204.500,00. 
A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
ASSINATURA: 11.12.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2014
CONTRATADA: Geraldo Guimarães Ferreira Itapetininga - Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 331/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 199/2014 OBJETO: Contratação 
de Empresa para retifi ca dos motores caminhão VW 13180 e trator M35 MF 235. VALOR TOTAL: R$ 9.900,00. 
A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
ASSINATURA: 08.12.2014 VIGÊNCIA: 06 meses. 

EXTRATO DE CARTA-CONTRATO
CONTRATADA: Julya Theo Comércio de Peças e Locadora de Veículo Ltda - Me. CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 205/2013 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 130/2013 
OBJETO: Contratação de Empresa para a prestação de serviços de transporte dos funcionários da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente. VALOR TOTAL: R$ 20.047,50. A execução do termo será por conta das 
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. ASSINATURA: 12.12.2014 
VIGÊNCIA: 03 meses. 

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.º 116/2013
CONTRATADA: Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social. CONTRATANTE: Prefeitu-
ra Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Dispensa n° 45/2013 PROCESSO N°: 242/2013. OBJETO: Lo-
cação de Imóvel não residencial para as instalações da Fundação para Estudos e Tratamento das Deformidades 
Crânio Faciais (FUNCRAF). APOSTILAMENTO: Reajuste Anual: aplicação do IGP-M da FGV de 3,6543% 
sobre o valor de R$ 3.833,63 mês, passando à R$ 3.973,72 mês. A execução do termo será por conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. ASSINATURA: 17.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65 
§ 8.º e art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 49548/1/2014. 
Itapetininga, 13 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 102/2014 – PP 175/2014
PROCESSO Nº 296/2014 - Registro de Preços para aquisição de medicamento destinado a atender pacientes 
com processos judiciais - Secretaria Municipal de Saúde - Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – Detentora 
dos itens 09, 25, 26,27 e 72. ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
– Detentora dos itens 03, 04,18 e 31. CM HOSPITALAR LTDA – Detentora dos itens 01, 15, 50, 51, 54, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 66, 69, 70, 73, 74,76 e 89. HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – Detentora dos itens 05, 08, 13, 19, 36, 41, 58,82 e 84. DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA– 
Detentora dos itens 10, 24,52 e 78. FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – Detentora 
dos itens 14, 16, 30, 33, 48, 53, 67,81 e 87. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas 
no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 239/2014
CONTRATADA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO - EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 251/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 164/2014 OBJETO: aquisição 
de equipamentos de áudio e vídeo para o Centro de Artes e Esportes Unifi cados (CEUS) – Cine Teatro - Re-
curso Federal – Secretaria da Cultura e Turismo. VALOR TOTAL: R$ 8.393,00. ASSINATURA: 24.10.2014 
VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 277/2014 
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 221/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 191/2014 OBJETO: 
aquisição de mobiliários para vários departamentos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. VA-
LOR TOTAL: R$68.693,00. ASSINATURA: 02.12.2014 VIGÊNCIA: 12 meses Itapetininga, 30 de dezembro 
de 2014. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 231/2014 - CONTRATADA: IVECO LATIN AMÉRICA LTDA. CONTRA-
TANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 29/2013 OBJETO: Aqui-
sição de veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes. VALOR TOTAL: R$150.000,00. ASSI-
NATURA: 22.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 

Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/2014
CONTRATADA: CANDIDO & COMÉRCIO DE EPI LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 111/2013 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 76/2013 OBJETO: contratação de 
empresa para fornecimento de materiais de segurança dos funcionários para a Secretaria de Obras e Serviços 
e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. VALOR TOTAL: R$17.150,00. ASSINATURA: 14.10.2014 
VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/2014
CONTRATADA: V.C.M. THEODORO ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 111/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 76/2013 OBJETO: contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de segurança dos funcionários para a Secretaria de Obras e Serviços e da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente. VALOR TOTAL: R$4.442,00. ASSINATURA: 14.10.2014 VIGÊNCIA: 04 
meses. Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 273/2014 - CONTRATADA: L & F TRUCK COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 329/2014 MODALIDADE: 
Pregão Presencial nº 195/2014 OBJETO: aquisição de 01 (UM) veículo de carga 0 (ZERO) KM, com cabine 
suplementar  para 04 (QUATRO) ocupantes, ANO – MODELO 2014 – Secretaria Municipal de Transito e Cida-
dania. VALOR TOTAL: R$151.900,00. ASSINATURA: 02.12.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 258/2014
CONTRATADA: J.J. SOUTO ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 
324/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 185/2014 OBJETO: aquisição de material ás festividades nata-
linas do Município: festão, strobo e cordão – Fundo Social da Solidariedade – Secretaria Municipal de Gabinete. 
VALOR TOTAL: R$14.985,00. ASSINATURA: 20.11.2014 VIGÊNCIA: 03 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 259/2014
CONTRATADA: CECILIA TURA DE OLIVEIRA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetinin-
ga. PROCESSO Nº: 324/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 185/2014 OBJETO: aquisição de material 
ás festividades natalinas do Município: festão, strobo e cordão – Fundo Social da Solidariedade – Secretaria 
Municipal de Gabinete. VALOR TOTAL: R$1.215,00. ASSINATURA: 20.11.2014 VIGÊNCIA: 03 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 270/2014
CONTRATADA: LIFLEX COMÉRCIO DE CORREIAS, MANGUEIRAS CONEXÕES E MATERIAL DE 
SEGURANÇA LTDA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 207/2013 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 132/2013 OBJETO: aquisição de mangueiras e conexões diversas para 
a conservação dos veículos pesados da frota municipal (caminhões, máquinas e coletores de lixo)-Secretaria 
Municipal de Obras. VALOR TOTAL: R$19.582,71. ASSINATURA: 28.11.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 269/2014
CONTRATADA: R.B. DICHTCHEKENIAN CLÍNICA OFTALMOLÓGICA ME. CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 186/2013 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 119/2013 
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestar serviços de exames oftalmológicos, em pacientes 
da rede Municipal de Saúde de Itapetininga, de acordo com as necessidades da Secretaria da Saúde. VALOR 
TOTAL: R$130.095.00 ASSINATURA: 27.11.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 262/2014
CONTRATADA: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS. CONTRATAN-
TE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 171/2013 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 
109/2013 OBJETO: contratação de empresa para a realização de eletrocardiograma digital, fornecimento de 
laudo e atestado pré-operatório, com aparelho em comodato para atender pacientes da rede básica de saúde. 
VALOR TOTAL: R$7.548,00 ASSINATURA: 21.11.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 275/2014
CONTRATADA: AGILA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA ME. CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 345/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços nº 22/2014 
OBJETO: execução dos serviços para a reforma e adequação do auditório municipal “Alcides Rossi” conforme 
memorial descritivo. VALOR TOTAL: R$484.865,27 ASSINATURA: 02.11.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02 DO CONTRATO Nº 83/2013 
CONTRATADA: EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, CONTRA-
TANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº88/2013 PROCESSO 
nº 129/2013 OBJETO: contratação de empresa de transporte para os alunos do ensino fundamental e ensino 
médio do Município de Itapetininga - Secretaria de Educação. ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 06 
(seis) meses, o contrato celebrado entre as partes em 06/11/2013, tendo inicio em 07/11/2014 e termo fi nal no 
dia 06/05/2015. ASSINATURA: 04.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 113/2010 
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CONTRATADA:ELIANA MORAES DINIZ DE ALMEIDA TRANSPORTE ME, CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OB-
JETO: contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas 
urbanas e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: 
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 
29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 137/2010 
CONTRATADA:LEOVAN DE OLIVEIRA LOURENÇO ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de 
empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 
termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 106/2010 
CONTRATADA: NOEL LOPES BICUDO ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MO-
DALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de empresas ju-
rídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades 
Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica aditada a quilometragem 
dos itens 24 e 25 cada um 25%%, passando o valor do contrato de R$ 56.904,00 para R$71.130,00. ASSINA-
TURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65,§ 1.º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 95/2010 
CONTRATADA: J.G. MALAQUIAS TRANSPORTES LTDA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação 
de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 
termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 111/2010 
CONTRATADA:KATIA DE M. DE L. PEDOTE ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de empresas 
jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades 
Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no 
dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 138/2010 
CONTRATADA: SOARES MACHADO & MACHADO TRANSPORTES LTDA ME, CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 
OBJETO: contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das 
áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITA-
MENTO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo 
inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 135/2010 
CONTRATADA: ROSELI DE FÁTIMA VIEIRA MACHADO TRANSPORTES ME, CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 
OBJETO: contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das 
áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITA-
MENTO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo 
inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 133/2010 
CONTRATADA: MARCIO FERNANDES DA SILVA LOCADORA DE TRANSPORTES, CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 
OBJETO: contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das 
áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITA-
MENTO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo 
inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 127/2010 
CONTRATADA:EDSON SOARES DE MEIRA TRANSPORTES, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação 
de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 

termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 136/2010 
CONTRATADA: SANDRO APARECIDO DE LIMA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itape-
tininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de 
empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo 
fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 139/2010 
CONTRATADA: TAVARES E MASSAFERA LTDA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itape-
tininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de 
empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo 
fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 139/2010 
CONTRATADA: RUBENS DE MEDEIROS PRESTES ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de 
empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo 
fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 122/2010 
CONTRATADA:ANTONIO LUIZ DOS SANTOS ITAPETININGA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: 
contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas 
e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 
29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 110/2010 
CONTRATADA:CELSO DE SOUZA MACHADO TRANSPORTES, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contrata-
ção de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais 
das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 
termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 109/2010 
CONTRATADA:SERGIO ROBERTO DE MOURA & CIA LTDA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contrata-
ção de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais 
das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 
termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 100/2010 
CONTRATADA:TEREZINHA GIROTO DE ALMEIDA TRANSPORTES ME, CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: 
contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas 
e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 
29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 98/2010 
CONTRATADA:ROLIM TRANSPORTES ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MO-
DALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de empresas ju-
rídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades 
Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29 de novembro de 2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 
termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
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PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 99/2010 
CONTRATADA:NALESSO E BONIFÁCIO TRANSPORTES LTDA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: 
contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas 
e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 
29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 24.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 103/2010 
CONTRATADA: ANTONIO VIEIRA MAIA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de empresas 
jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades 
Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no 
dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 130/2010 
CONTRATADA: VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contrata-
ção de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais 
das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e 
termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 24.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 140/2010 
CONTRATADA: EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, CONTRA-
TANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO 
nº177/2010 OBJETO: contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. 
ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, 
tendo inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 24.11.2014. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 121/2010 
CONTRATADA: VIEIRA E CAMPOS TRANSPORTE LTDA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação 
de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo 
fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 116/2010 
CONTRATADA: TRANSPORTE ADRIANETTO LTDA ME, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de 
empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das 
Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo 
fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 116/2010 
CONTRATADA: MARA APARECIDA LOPES DE ABREU PONTES ME, CONTRATANTE: Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: 
contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas 
e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 
29/11/2014 e termo fi nal no dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 103/2013 
CONTRATADA: SRC INFORMÁTICA LTDA, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MO-
DALIDADE: Pregão Presencial nº 112/2013 PROCESSO nº 181/2013 OBJETO: contratação de empresa es-
pecializada para a operacionalização do sistema de gestão e fi scalização de trânsito – Secretaria de Trânsito e 
Cidadania. ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 
02/12/2013, tendo inicio em 03/12/2014 e termo fi nal no dia 02/12/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 52/2014 
CONTRATADA: PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. MODALIDADE: Dispensa nº 52/2014 PROCESSO nº 299/2014 OBJETO: contratação de empresa 

especializada para implantação e conjunto de serviço relativo a transporte e disposição fi nal de resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais de varrição e de feiras livres nesse município, por 60 (Sessenta) dias. ADITAMENTO: 
Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o contrato celebrado entre as partes em 07/10/2014, tendo inicio 
em 06/12/2014 e termo fi nal no dia 03/02/2015. ASSINATURA: 05.12.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
3º da Lei Federal 11.445/2007; Artigos 2º, 3º, 13,25 e 26 da Lei Federal 12.305/2010; Artigo 25 da Lei Estadual 
12.300/2006; Artigo 37, inciso XXI da CF/88 e Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 102/2010 
CONTRATADA: VAZ MACHADO & MACHADO, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: contratação de empresas 
jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades 
Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, o contrato celebrado entre as partes em 29/11/2010, tendo inicio em 29/11/2014 e termo fi nal no 
dia 28/11/2015. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2010 
CONTRATADA: TEREZINHA GIROTO DE ALMEIDA TRANSPORTES ME, CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 123/2010 PROCESSO nº177/2010 OBJETO: 
contratação de empresas jurídicas para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas 
e rurais das Unidades Escolares Estaduais e Municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Fica 
aditada em 25% a quilometragem, passando de 24.000 km para 30.000 km, correspondendo ao reajuste con-
tratual de R$ 9.300,00. ASSINATURA: 27.11.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 30 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 122/2010
CONTRATADA: Antonio Luiz de Santos Itapetininga Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de 
empresas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escola-
res estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 53: Acréscimo de 23,76% 
sobre 60.600 KM iniciais passando a 75.000 KM. Aditivo de 14.400 km o que corresponde ao valor de R$ 
17.856,00, o valor do km permanece a R$ 1,24. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias 
da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 47865/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 104/2010
CONTRATADA: Mara Aparecida Lopes de Abreu Pontes Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação 
de empresas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades 
escolares estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 30: Acréscimo de 
18,45% sobre 42.888 KM iniciais passando a 50.800 KM. Aditivo de 7.912 km o que corresponde ao valor de R$ 
15.032,80, o valor do km permanece a R$ 1,90. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias 
da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 47856/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 108/2010
CONTRATADA: Carmem Lucia Soares Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODA-
LIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de empresas pres-
tação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares estaduais e 
municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 27: Acréscimo de 15% sobre 27.832 KM 
iniciais passando a 32.000 KM. Aditivo de 4.168 km o que corresponde ao valor de R$ 8.127,60, o valor do km 
permanece a R$ 1,95. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal 
de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e 
processo nº 47865/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 112/2010
CONTRATADA: Josias Frutuoso Transportes Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MO-
DALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de empresas 
prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares esta-
duais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 33: Acréscimo de 24,7% sobre 
51.000 KM iniciais passando a 63.600 KM. Aditivo de 12.600 km o que corresponde ao valor de R$ 22.050,00, 
o valor do km permanece a R$ 1,75; ITEM 52: Acréscimo de 24,8% sobre 49.200 KM iniciais passando a 
63.600 KM. Aditivo de 12.200 km o que corresponde ao valor de R$ 21.106,00, o valor do km permanece a 
R$ 1,73. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. 
ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 
47858/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 140/2010
CONTRATADA: Empresa de Ônibus Nossa Senhora Aparecida Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contra-
tação de empresas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades 
escolares estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 83: Acréscimo de 
25% sobre 47.800 KM iniciais passando a 59.750 KM. Aditivo de 11.950 km o que corresponde ao valor de R$ 
36.447,50, o valor do km permanece a R$ 3,05. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias 
da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 47863/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.
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TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 126/2010
CONTRATADA: Elielso de Proença Transportes Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de em-
presas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares 
estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 59: Acréscimo de 25% sobre 
38.000 KM iniciais passando a 47.500 KM. Aditivo de 9.500 km o que corresponde ao valor de R$ 18.050,00, o 
valor do km permanece a R$ 1,90. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria 
Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e processo nº 47863/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 111/2010
CONTRATADA: Kátia M. de L. Pedote Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODA-
LIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de empresas pres-
tação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares estaduais e 
municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Acréscimo de 25% sobre 18.200 KM iniciais passan-
do a 22.750 KM. Aditivo de 4.550 km o que corresponde ao valor de R$ 13.195,00, o valor do km permanece a 
R$ 2,90. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. 
ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 
49074/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 99/2010
CONTRATADA: Nalesso e Bonifácio Transportes Ltda Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação 
de empresas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades 
escolares estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 09: Acréscimo de 
25% sobre 36.400 KM iniciais passando a 45.500 KM. Aditivo de 9.100 km o que corresponde ao valor de R$ 
12.558,00, o valor do km permanece a R$ 1,38. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias 
da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 49666/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 113/2010
CONTRATADA: Eliana Moraes Diniz de Almeida Transporte Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contrata-
ção de empresas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades 
escolares estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 34: Acréscimo de 
25% sobre 40.800 KM iniciais passando a 51.000 KM. Aditivo de 10.200 km o que corresponde ao valor de R$ 
17.340,00, o valor do km permanece a R$ 1,70. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias 
da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 47863/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 116/2010
CONTRATADA: Transporte Adrianetto Ltda Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MO-
DALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de empresas 
prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares esta-
duais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 38: Acréscimo de 17,65% sobre 
40.800 KM iniciais passando a 48.000 KM. Aditivo de 7.200 km o que corresponde ao valor de R$ 12.744,00, o 
valor do km permanece a R$ 1,77; ITEM 39: Acréscimo de 9,04% sobre 65.570 KM iniciais passando a 71.500 
KM. Aditivo de 5.930 km o que corresponde ao valor de R$ 8.954,30, o valor do km permanece a R$ 1,51; ITEM 
49: Acréscimo de 25% sobre 22.800 KM iniciais passando a 28.500 KM. Aditivo de 5.700 km o que corresponde 
ao valor de R$ 8.265,00, o valor do km permanece a R$ 1,45. A execução do termo será por conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: 
art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 47859/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 117/2010
CONTRATADA: Nivaldo José Correa Transporte Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 123/2010 PROCESSO N°: 177/2010. OBJETO: Contratação de em-
presas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares 
estaduais e municipais do Município de Itapetininga. ADITAMENTO DO ITEM 40: Acréscimo de 25% sobre 
50.400 KM iniciais passando a 63.000 KM. Aditivo de 12.600 km o que corresponde ao valor de R$ 21.798,00, o 
valor do km permanece a R$ 1,73. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria 
Municipal de Educação. ASSINATURA: 09.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/93 e processo nº 47866/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N.º 124/2010 
CONTRATADA: Leandro de Oliveira dos Santos Transporte Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 123/2010 PROCESSO n.º 177/2010 OBJETO: Contratação 
de empresas prestação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades esco-
lares estaduais e municipais do Município de Itapetininga. Prorrogação: 12 meses. Reajuste: aplicação do IPCA 
de 6,7465% sobre o valor de R$ 1,13 o KM passando à R$ 1,21 O KM. Valor Total de R$ 88.814,00. A execução 
do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 

08.09.2014. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, II e 65 § 8º da Lei nº 8.666/93 e processo nº 41100/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N.º 108/2010 
CONTRATADA: Carmem Lucia Soares Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODA-
LIDADE: Pregão Presencial n.º 123/2010 PROCESSO n.º 177/2010 OBJETO: Contratação de empresas pres-
tação de serviços de transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das unidades escolares estaduais 
e municipais do Município de Itapetininga. Prorrogação: 12 meses. Reajuste: aplicação do IPCA de 6,7465% 
sobre o valor de R$ 1,83 o KM passando à R$ 1,95 O KM. Valor Total de R$ 54.272,40. A execução do termo 
será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 08.09.2014. 
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, II e 65 § 8º da Lei nº 8.666/93 e processo nº 40940/1/2014. 
Itapetininga, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL DE ABERTURA DO RDC PRESENCIAL Nº 01/2015
PROCESSO Nº: 09/2015 MODALIDADE: Regime Diferenciado de Contratações Públicas OBJETO: Con-
tratação integrada de empresa para a construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), com as respectivas 
ART’S e memoriais de cálculo, bem como o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e tudo o 
que se fi zer necessário para a execução dos serviços, em conformidade com a planilha orçamentária, memoriais 
descritivos e projetos anexos ao edital. Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC 2) TC-0425840-59 – Ministério dos Esportes – Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, com o critério de julgamento por menor preço. A Protocolização dos envelopes de participação deverão 
ser realizados até o Dia 24.02.2015 às 10:00 horas no Paço Municipal e a sessão de abertura será realizada no 
mesmo dia às 10:30 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015
PROCESSO Nº: 10/2015 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Aqui-
sição de máquinas e equipamentos (02 motoniveladoras, 02 retroescavadeiras, 01 pá carregadeira e 05 cami-
nhões basculantes) no âmbito do Programa Via SP da Agência Desenvolve SP do Governo do Estado de São 
Paulo – Secretaria Municipal de Obras e Serviços, conforme especifi cações do anexo I do edital. SESSÃO: Dia 
02.02.2015 a partir das 09:00 horas.
As sessões de abertura serão realizadas no Paço Municipal na Sala de Reuniões do Setor de Licitação, localizada 
à Praça dos Três Poderes nº 1.000, Jd. Marabá. Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.
sp.gov.br/licitação no ícone da modalidade correspondente. 
Itapetininga/SP, 16 de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA/SEPREM Nº 009, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
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.  001/2015, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 37  da Lei complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emen-
da Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 05-01-2015, a funcionária
ANGELINA MARIA DE PAULA SANTOS , Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-F, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo   2º-   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 010, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
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. 002/2015, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36 Inc. I, da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012,  e Artigo 6° da 
Emenda  Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 17-12-2014, o funcionário  PAULO 
ROBERTO PRUDENTE, Motorista, Ref.07-G, lotado na Secretaria Municipal da Saúde. 
Artigo   2º-   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 011, DE 08 DE JANEIRO DE 2015.
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 003/2015, RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria Especial com fundamento na Súmula Vinculante nº 033 de 09-04-2014, e 
nos termos dos Arts. 1º, 2º e 7º,  das  Instruções Normativas nº 01  de 22-07-2010,  e nº 03  de 23-05-2014, a  
partir de 03-01-2015, à funcionária CLAUDIA REGINA MENDES ALMEIDA BASSI , Escriturária Ref. 07-F, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde. 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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PROGRAMAÇÃO PREVÊ DEMONSTRAÇÕES ESPORTIVAS, ENCONTROS COM ATLETAS DE DESTAQUE, ALÉM DE ESPETÁCULOS E CIRCUITOS

No próximo dia 1 de Fevereiro, se-
rá realizado em Itapetininga o projeto 
SESC Verão, parceria entre Secretaria 
de Esporte e Lazer de Itapetininga, 
SESC Sorocaba e do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Itapetininga. 

O evento será durante todo o dia no 
Ginásio de Esportes Ayrton Senna da 
Silva. Serão atividades gratuitas em 
diversos espaços elaborados com uma 
grande estrutura disponibilizada pelo 
SESC SP.

A expectativa é da presença maci-
ça da população. A programação prevê 
demonstrações esportivas, encontros 
com atletas de destaque, além de espe-
táculos, circuitos e Festival de esporte 
e lazer com a intenção de criar um ce-
nário para uma prática acessível e pra-
zerosa, para participantes em todos os 
níveis de condicionamento e de todas 
as idades.

Para a edição 2015 o tema será 

“ESPORTE PARA TODAS IDADES” 
reforçando a importância da prática di-
ária de esportes e atividades de lazer .

Em sua 20ª edição, o SESC Verão 
é um projeto que desenvolve uma 
programação temática especial colo-
cando-a em prática simultaneamente 
nos meses de janeiro e fevereiro, nas 
diversas unidades do Sesc na Capital, 
litoral e interior. Reúne mais de dois 
milhões de pessoas e vem se consoli-
dando como uma proposta cujo obje-
tivo é conscientizar as pessoas sobre 
os benefícios das práticas esportivas 
e corporais, utilizando-se de estraté-
gias que favoreçam a aquisição de 
conhecimentos, a fácil compreensão 
e assimilação de conceitos relaciona-
dos à cultura esportiva e corporal e 
ao lazer.Programação será bastante abrangente e terá participação da Prefeitura de Itapetininga

CEPROM/SENAI ABRE MATRÍCULAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2015
Secretaria de Trabalho

Até o dia 23 de janeiro, estarão 
abertas as matrículas para as turmas 
que compreendem os cursos minis-
trados pelo CEPROM e SENAI. Nes-
te primeiro semestre vão ser dispo-
nibilizadas  um total de 500  vagas, 
sendo 380 vagas para cursos do CE-
PROM  e  120 vagas para os cursos 
do SENAI. 

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS OFERECIDOS VÃO ATÉ O PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO. VAGAS LIMITADAS PARA VÁRIOS CURSOS
Os cursos oferecidos são os se-

guintes: Administração de Pessoal, 
Gestão de Recursos Humanos, Infor-
mática Básica, Reparação de Eletro-
domésticos, Rotinas Administrativas, 
Solda Elétrica, Eletricista Instalador, 
Costureiro de Maquinas Retas e 
Overloque, Mecânico de Usinagem, 
Modelista de Roupas, além do inédi-

SESC Verão

to curso de inglês básico.
A Prefeitura Municipal oferece 

transporte gratuito aos alunos de bai-
xa renda, seguindo um trajeto pré-es-
tabelecido. Os cursos, em sua maioria, 
são inteiramente gratuitos. Nos cursos 
que tem pequenos valores de matricu-
la e parcelas, os interessados de baixa 
renda familiar poderão inscrever para 

obtenção de bolsas de estudo.
O CEPROM/SENAI atende no 

horário das 08h às 11h, das 13h ás 
17h e das 19h às 22h, fi ca localizado 
à Rua Agenor Vieira de Moraes, nº 
135, Jardim Vieira de Moraes, o tele-
fone para obter informações comple-
mentares é (15) 32732929. Confi ra a 
tabela completa na página 2.
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MOSTRA ESTARÁ NA CIDADE ATÉ O DIA 1º DE MARÇO DE QUARTA A SÁBADO, DAS 10H ÀS 11H30 E DAS 14H ÀS 17H30. ENTRADA GRATUITA

O projeto Espaço Galeria Sesi-SP 
inaugura exposição dedicada exclu-
sivamente à pintura com Favoretto, 
as Cores do Meu Recanto, curadoria 
de Rodolfo de Athayde. A mostra 
apresenta um panorama da obra do 
artista brasileiro João Carlos Favo-
retto, reconhecido em vários países 
da Europa e que o Sesi-SP traz em 
exposição individual ao Estado de 
São Paulo. O evento é gratuito e tem 
classificação livre.

Agora é a vez do Sesi Itapetinin-
ga, onde as obras de Favoretto ficam 
em cartaz de 16 de janeiro a 1º de 
março de 2015. A mostra reúne 15 
telas que exemplificam 30 anos da 
carreira de Favoretto, sendo as duas 
últimas décadas dedicadas exclusi-
vamente à pintura. Dentre as prin-
cipais características de sua obra se 
destacam o valor dado à cor e ao tra-
ço mais orgânico – ligado ao gesto 
e à liberdade em oposição a formas 
geométricas. 

ITAPETININGA ABRE CAMPEONATO PAULISTA DE RALLY
Secretaria de Esporte e Lazer

Itapetininga foi confi rmada como a 
cidade que sedia a etapa de abertura do 
Rally Paulista de Velocidade, marcada 
para os dias 7 e 8 de fevereiro. A organi-
zação do evento é realizada pela Fede-
ração de Automobilismo de São Paulo – 
FASP, com apoio da Prefeitura, através 

DISPUTADO NO RECANTO DAS ÁGUAS, O EVENTO TERÁ DUAS PROVAS ESPECIAIS NA CIDADE

 Favoretto privilegia a emoção e 
o impulso interno. Com a técnica de 
pintura a óleo, utiliza o recurso de 
excessos de tinta que criam os vo-
lumes desejados. A cor é colocada 
em combinações clássicas – fortes 
amarelos ou azuis profundos, como 
é o caso de Floresta Noturna – ou 
inesperadas, como o cor-de-rosa en-
velhecido e o laranja mais vivo.

As cores, formas, luzes e vibra-
ção definem para o artista a ideia 
de micromundos – curiosas compo-
sições de elementos orgânicos que 

combinam de maneira harmônica 
pontos destacados de plantas, flores 
ou pedras, por exemplo, que podem 
apresentar qualquer posição ou cor. 
“O orgânico, no meu entender, ou 
seja, a linha curva, a linha femini-
na, o macio, tem uma relação com os 
fluxos da natureza que a linha reta 
não tem”, explica Favoretto.

O pintor conta um pouco da sua 
fonte de inspiração: “Quando che-
guei à parte de baixo do Museu de 
l’Orangerie [Paris], nas salas onde es-
tavam expostas As Ninféias, de Mo-
net, foi o momento em que percebi o 
que eu queria fazer. Foram os impres-
sionistas que mexeram com a minha 
cabeça”. Favoretto conclui: “Monet 
pintou a natureza francesa e eu decidi 
pintar a natureza do meu país”. 

Local: Sesi Itapetininga – Av. Pa-
dre Antonio Brunetti, 1.360

Período expositivo: de 16 de ja-
neiro a 1º de março de 2015 – de 
quarta a sábado, das 10h às 11h30 e 
das 14h às 17h30 

Informações e agendamento para 
visitas educativas: 15 3275-7951

Entrada gratuita.

Serviço

da Secretaria de Esporte e Lazer. 
Disputado no Recanto das Águas 

(Avenida Serafi no Fillepo, 1000), o 
rally terá duas provas especiais, todas 
em superfície de terra, percorrendo uma 
distância total de 223 Km  aproximada-
mente, dos quais 70 Km serão de provas 

especiais e os outros 153 Km de deslo-
camento.

Confi ra o regulamento completo 
no site (www.velocidadesp.com.br). 
As inscrições para os amantes da ve-
locidade ainda estão abertas. Confi ra a 
programação completa desse evento no 

Semanário Ofi cial, ou pelas nossas re-
des sociais. 
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Empregada  doméstico arrumador c/ exp 13
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Colocador de tapetes, carpetes e pisos c/ exp

Auxiliar de expedição (câmara fria)

Cortador de roupas c/ exp

Operador de fábrica de ração (granja)

Desenhista industrial gráfi co c/ exp

Cozinheiro geral c/ exp

Empregada doméstico c/exp, 
MORAR NO LOCAL DE TRABALHO

Controlador de entrada e saída c/ exp

Encarregado de produção 
LIDER FALAR INGLÊS OU JAPONÊS

Farmacêutico c/ exp

Gerente de agência c/ exp 

Chefe de cozinha c/ exp

Gerente de suprimentos c/ exp

Cozinheiro do serviço doméstico c/ exp

Inspetor geral de produção c/ exp

Eletricista de instalações de veículos c/ exp

Instalador de antenas de televisão c/ exp

Gerente comercial c/ exp

Instalador de  cortinas e persianas 

Representante comercial autônomo c/ exp

Mecânico de bomba injetora c/ exp

Serviços gerais (rural) c/exp

Mecânico de manutenção
AR CONDICIONADO C/ EXP

Vendedor de serviços 

Mecânico de motocicletas c/ exp

Analista de logística de transpor-
te c/ exp (área agrícola)

Motorista carreteiro c/ exp “CNH E”

Assistente de compras c/ exp

Operador de telemarketing ativo c/ exp

Auditor interno c/ exp

Psicólogo social c/ exp

Auxiliar de cozinha  “PCD”

Técnico de serviços 

Auxiliar de limpeza “ PCD”

Torneiro mecânico c/ exp

Auxiliar de mecânico de ar condicionado c/exp

Tratador de animais c/ exp

Balconista de acougue c/ exp

Vendedor em comércio varejista  c/ exp  
FALAR INGLÊS OU JAPONÊS


