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CIRCUITO
SESC DE ARTES
OFERECE VASTA PROGRAMAÇÃO NA CIDADE

Itapetininga será uma das 114 cidades do Estado 
que receberá o Circuito Sesc de Artes, que acontece-
rá no próximo dia 8, sexta-feira, a partir das 16h, na 
Praça Peixoto Gomide. O evento contará com artes 
visuais, dança, teatro, circo, literatura e música. O 
objetivo é reforçar os espaços públicos como locais 
de encontros culturais, em parceria com as entidades 
locais.

Quem passar por lá poderá ver a atração circense 
Magnifi c, que trará atrações clássicas de circo, co-
mo acrobacia e malabares, em um cenário inovador. 
A intervenção Testando Conexões, apresentará uma 
dupla de estranhos pesquisadores que realiza testes 
com as pessoas e procura descobrir ligações com au-
tores. Quem participar receberá de presente a leitura 
de um poema.

Aos amantes do teatro, a peça de luz e sombra Bo-
lha Luminosa, conta a história de amor de um jovem 

ENTRE AS ATRAÇÕES ESTÁ O SHOW DO CONHECIDO CANTOR GABRIEL, O PENSADOR

marujo e uma jovem. E para quem gosta de literatura, 
uma dupla mediará a leitura de livros ilustrados de 
um acervo. A atividade compõe o Gabinete de Curio-
sidades e Habilidades inspirado em antigos carros iti-
nerantes que iam de cidade em cidade apresentando 
toda sorte de atrações artísticas e curiosidades.

O cinema também não fi ca de fora, com o Cine 
Magia, que são exibidas em curtas metragens, conec-
tadas ao Gabinete de Curiosidades e Habilidades. Os 
fi lmes são do cineasta francês Georges Méliès.

E, encerrando a noite, a grande atração do evento 
será o show com Gabriel, o Pensador, que apresenta-
rá seu oitavo álbum, marcando o retorno ao Hip Hop, 
com bases eletrônicas e um toque de brasilidade. 

Toda a programação é aberta e gratuita. Lembran-
do que durante todo o dia estará presente o tradicio-
nal bolinho de frango, patrimônio cultural de Itape-
tininga.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 111, DE 1º DE ABRIL DE 2016

“Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos Servidores Públicos no âmbito da Câmara 
Municipal de Itapetininga e dá outras providências”.
(Projeto de Lei Complementar nº 02/2016, de autoria da Mesa da Câmara.)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de abril de 2016, Revisão Geral Anual de 8,92% (oito inteiros e 
noventa e dois centésimos por cento), equivalente à variação do índice do IPCA nos últimos 11 (onze) 
meses, cujo índice será aplicado sobre a remuneração dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do 
Município de Itapetininga, nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 2º As disposições desta Lei estendem-se, no que couber, aos inativos e pensionistas, e aos valores 
que tenham como base de correção os índices de revisão geral anual concedidos ao funcionalismo 
municipal.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de abril de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.107, DE 4 DE ABRIL DE 2016
Dá o nome do senhor Guilherme O. V. Vidigal Vicente de Azevedo à via pública localizada na vila 
Belo Horizonte, no Município de Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 05/2016, de autoria do Vereador Fuad Abrão Isaac.)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Guilherme O. V. Vidigal Vicente de Azevedo, a estrada municipal 
sem denominação, localizada na Vila Belo Horizonte, com início no ribeirão sem denominação, e com 
término na avenida Vicente Rodrigues Furtado, com largura de 10,00 metros e extensão de 540,00 
metros. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dais de abril de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.108, DE 4 DE ABRIL DE 2016
“Cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providencias.”
(Projeto de Lei nº 27/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, vinculado à Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude. 
Art. 2º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer é órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo 
em questões relacionadas à política municipal de esporte e lazer, cabendo-lhe, no âmbito da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude, institucionalizar a relação entre a Administração Pública e os setores 
da sociedade civil ligados à área esportiva. 
Art. 3º Ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer compete:
I -  representar a sociedade civil perante o Poder Público Municipal em assuntos atinentes à 
área de esporte e lazer;
II -  colaborar com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude na elaboração de projetos, progra-
mas e planos que viabilizem o cumprimento da política municipal de esporte e lazer;
III -  identificar tendências e práticas de esporte e lazer, objetivando sua incorporação à política 
municipal para a área;
IV -  acompanhar a execução das diretrizes e metas da política municipal de esporte e lazer;
V -  oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da legislação relativa às atividades de esporte e 
lazer;
VI -  fomentar o estabelecimento de laços de cooperação entre a Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude e os órgãos públicos e entidades que promovam atividades de esporte e lazer, nos âmbitos 
municipal, estadual e federal;
VII -  apoiar e incentivar as iniciativas relacionadas com a promoção e prática do esporte formal e 
não formal, da expressão corporal e de atividades físicas e esportivas, visando à preservação da saúde 
física e mental do cidadão;
VIII -  debater e aprofundar assuntos de interesse ou relacionados com o esporte em geral, emi-
tindo, a pedido da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a título de colaboração, pareceres que 
poderão ser encaminhados a entidades dos setores públicos e privados aos quais possam servir; 
IX -  colaborar, no que estiver ao seu alcance, com os diversos segmentos sociais que se dedicam 
a atividades correlatas na área de esporte e lazer;

X -  propor e acompanhar a realização de seminários, cursos e congressos sobre assuntos rela-
tivos ao esporte em geral, divulgando amplamente suas conclusões à população e aos usuários dos 
serviços abordados;
XI -  elaborar, aprovar e modificar seu regimento interno mediante voto favorável da maioria 
absoluta de seus membros. 
Art. 4º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será integrado pelos seguintes membros:
I -  3  (três) representantes do Poder Público, sendo:
a) 1 (um) da Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
b) 1 (um) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; e
c) 1 (um) da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.
II -  3 (três) representantes da Sociedade Civil, indicados pelas associações e/ou clubes despor-
tivos de Itapetininga, devidamente constituidos.
§ 1º Cada membro titular contará com um suplente que o substituirá em seus impedimentos. 
§ 2º Os conselheiros terão mandato, com duração de 2 (dois) anos, renovável apenas uma vez, por 
igual período. 
§ 3º As funções dos membros do Conselho: 
I -  não serão remuneradas;
II -  serão consideradas atividades de relevante interesse público. 
§ 4º Perderá o mandato o membro do Conselho que não comparecer, injustifi cadamente, a 2 (duas) reuniões con-
secutivas ou a 3 (três) alternadas. 
§ 5º No caso de impedimento, temporário ou defi nitivo, de membro do Conselho, o Presidente convocará, imedia-
tamente, o respectivo suplente. 
§ 6º A designação dos membros titulares e suplentes do Conselho será formalizada por portaria do Prefeito, con-
forme relação de nomes apresentada pelo Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, obtida na forma prevista no 
“caput” deste artigo. 
Art. 5º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer contará com uma Secretaria de Apoio, a qual será responsável 
pela execução de suas atividades administrativas, composta por servidores municipais indicados pelo Presidente 
do colegiado.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho indicará o Secretário de Apoio, a quem caberá coordenar e dirigir os 
trabalhos da Secretaria de Apoio, bem como dar suporte às reuniões do colegiado. 
Art. 6º Compete à Secretaria de Apoio:
I – assistir o presidente e os conselheiros durante as reuniões do Conselho;
II – registrar em ata as discussões e ocorrências verifi cadas nas reuniões do Conselho, publicando o extrato no 
Semanário Ofi cial do Município;
Art. 7º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses ou, extraordinariamente, quando convoca-
do pelo Presidente do Conselho, pelo Secretário de Esporte, Lazer e Juventude ou pela maioria simples de seus 
membros. 
Parágrafo único. As datas de realização das reuniões do Conselho serão previamente divulgadas no Semanário 
Ofi cial do Município e contarão com a participação livre de todos os interessados, que terão direito a palavra, 
devidamente registrada em ata. 
Art. 8º O Conselho aprovará, por maioria absoluta de seus membros, até a segunda reunião ordinária realizada após 
a publicação desta lei, seu regimento interno, disciplinando o funcionamento do colegiado e a condução das reu-
niões, observados os princípios da modicidade das formas e da ampla participação democrática de seus membros. 
Art. 9º Incumbirá ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer o contínuo  acompanhamento, a avaliação, a fi scali-
zação e a apresentação de sugestões destinadas ao aperfeiçoamento do Programa. 
Art. 10. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
Art. 11. Fica expressamente revogada a Lei Municipal nº 3.987, de 26 de dezembro de 1996.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de abril de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.487, DE 4 DE ABRIL DE 2016
Atualiza os valores da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, objeto do Decreto nº 
1.118, de 28/08/2013, criada pela Lei nº 5.707, de 03/05/2013.
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso das atribuições 
legais, e
Considerando os autos do processo nº 14069/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Ficam atualizados os valores da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos 
termos da Lei nº 5.707, de 03 de maio de 2013, na forma a seguir:
I -  R$ 26,95 (vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) por hora trabalhada ao Coronel, 
Tenente-Coronel, Major, Capitão, 1º Tenente e 2º Tenente, Aspirante a Oficial;
II -  R$ 19,92 (dezenove reais e noventa e dois centavos) por hora trabalhada ao Subtenente, 1º 
Sargento, 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo e Soldado.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogado o 
Decreto nº 1.349, de 5 de março de 2015.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de abril de 2016.

VALTER DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE TRÂNSITO E CIDADANIA
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