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Prefeitura sanciona Lei
que cria Guarda Municipal

A Prefeitura de Itapetininga sancionou a Lei que
cria a Guarda Municipal. De
acordo com a previsão, a nova corporação contará com
100 guardas (70 homens e
30 mulheres) e 20 agentes de
apoio administrativo. A
administração já trabalha na
elaboração do Edital para

selecionar os funcionários
administrativos e o contingente inicial da guarda, cuja
previsão é de 40 pessoas.
Com a iniciativa, o
Executivo cumprirá antes do
prazo previsto as especificações do Plano Diretor com
relação à Política de Segurança Pública. Página 9

Aterro sanitário será
instalado no Bairro
do Pinhal

A Prefeitura de Itapetininga construirá o novo
aterro sanitário no Bairro do
Pinhal, em um terreno de
aproximadamente 13 alqueires, próximo ao km 178 da
Rodovia Raposo Tavares.
Ao contrário do espaço

onde são jogados os detritos atualmente, o novo
aterro será uma área com
acesso controlado, não haverá risco de contaminação
de mananciais, lixo a céu
aberto ou emissão de odor
Página 8
no local.

Paixão de Cristo - A encenação da Paixão de Cristo, realizada nos dias 22 e 23 de março, reuniu mais de 6.000 pessoas
nos dois dias de apresentação. O público que compareceu à Praça Marechal Deodoro pôde conferir as cenas que mostraram
desde a criação do mundo (como Adão e Eva), nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Página 8

Poupatempo ficará sediado no Largo dos Amores
A Unidade Móvel do
Poupatempo estará em Itapetininga a partir da de segunda-feira. O posto de
atendimento ficará sediado
no Largo dos Amores e permanecerá na cidade por três
semanas.
A vinda do Poupatempo para o município é
fruto de um convênio entre
a Prefeitura e o Estado. Esta
será a 2ª vez que a unidade
visitará Itapetininga. Na
primeira passagem, foram
realizados mais de 4 mil
atendimentos. Página 9

Secretaria de
Administração
realiza audiência
pública
A Secretaria de
Administração da Prefeitura
de Itapetininga convida
toda a população para
participar da Audiência Pública de apresentação do Es-

tatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga.
O evento será no dia
15 de abril, às 19 horas, no
Auditório do Paço Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PORTARIA Nº 65, DE 24 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 60, de 13 de março de 2008, onde consta AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO
– REF 05, leia-se, ESCRITURÁRIO – REF 07.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO - Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 66, DE 24 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve,
Art. 1º Retificar a Portaria nº 64, de 19 de março de 2008, onde consta AUXILIAR DE EDUCAÇÃO –
REF 07, leia-se, AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO – REF 05.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 67, DE 26 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o Requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal sob o nº 6.355, de 26 de março de
2008, resolve:
Art. 1º Nomear para compor a Comissão para a Chamada nº 02/2008 para o Credenciamento de empresas
Prestadoras de Serviços de Exames de Diagnósticos, os funcionários abaixo:
Roberto Gonella Junior
Presidente
Elisabete Gabriela P. M. Brito
Membro
Patrícia Nazaré Fonseca Motta
Membro
Luiz de Jesus Rodrigues Silva
Membro
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de março de
2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 68, DE 27 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório os concursados, a partir de 31 de março de 2008, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 01/2005, devidamente homologado, nos cargos abaixo
relacionados:CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO - REF 07
NOME
CLASSIFICAÇÃO
VANESSA MARIA ANTUNES DA SILVA
244º
ELIANE APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA
245º
ALINE CECILIA RAMOS FRANCI
246º
ANA CAROLINA DE JESUS ASSUNÇÃO
247º
VANIA DE OLIVEIRA R. PRESTES
248º
TATIANE CARNEIRO DA SILVA
250º
EVANIRA DE OLIVEIRA MOTTA
252º
ROSELI MARIA GENEROSO CORREA PIRES
253º
ROSELI APARECIDA SEABRA MOREIRA
254º
CLAUDIA RENATA DA FONSECA
256º
MARCIA CRISTINA M. DE MANI LADEIRA
258º
CARGO: ESCRITURÁRIO - REF 07

NOME
ALFREDO MARIANO NETO
RAFAELA VENANCIO MORATO
MARIA ANGELICA MORAES NEGRÃO
VANESSA CARRASCAL PEREIRA
MARISTELA APARECIDA DE FREITAS FERREIRA
RENATO GOBI CASTILHO
CARGO: MOTORISTA - REF 07
NOME
FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA
CARGO: SERVENTE - REF 03
NOME
CRISTINA APARECIDA FIGUEIREDO
ESTER VIEIRA DOS SANTOS
ERIKA AP. SIQUEIRA DE OLIVEIRA VIEIRA
GUSTAVO MARTINS CORTES
MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

CLASSIFICAÇÃO
24º
25º
26º
27º
29º
31º
CLASSIFICAÇÃO
20º
CLASSIFICAÇÃO
76º
77º
78º
79º
80º

PORTARIA Nº 69, DE 27 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º - Nomear, de acordo com a Resolução SME nº 06/2008, de 16 de janeiro de 2008, e a Resolução
SME nº 52/2008, de 22 de janeiro de 2008, no emprego de Professor de Ensino Fundamental – PEB-II –
Educação Física Temporário, para o ano letivo de 2008, abaixo relacionados:Dia 10/03/2008
NOME
CLASSIFICAÇÃO
THAIS RAYMUNDO DE SOUZA
1º
LUCIANA MARIA CAUCHIOLI T. FERREIRA
2º
SOFIA MOTA RIBEIRO
3º
JAIR BACON
4º
FERNANDA DO PRADO ALVES
5º
FABIANA APARECIDA COELHO NUNES
6º
CRISTIANE ARAUJO SILVA MOTA
7º
ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO
9º
GIULIANO ALVES
10º
BIBIANA PAULINO ROLIM ROSA
12º
PATRICIA LOPES MACHADO
13º
ROSILENE DE FATIMA POLES ASSUNÇÃO MATIAS
14º
ANGELICA ALVES FEITOSA B. BUENO
15º
Dia 13/03/2008
NOME
CLASSIFICAÇÃO
EDUARDO DE ALMEIDA FREITAS
8º
Dia 17/03/2008
NOME
CLASSIFICAÇÃO
MARIA TERESA GONÇALVES SANTIAGO
16º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 70, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 5.673, de 17 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Renato Gobi Castilho, Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na
Secretaria da Administração, a partir de 31 de março de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO - Secretário de Gabinete
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PORTARIA Nº 71, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 6.303, de 25 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Susan Rosa Fernandes Sales, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 24 de março de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 72, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 6.412, de 26 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Maurílio Inácio Nunes, Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na
Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 25 de março de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 73, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 6.436, de 27 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Alfredo Mariano Neto, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado na
Secretaria da Educação, a partir de 31 de março de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 74, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de exoneração protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento
nº 6.461, de 27 de março de 2008, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Rafaela Venâncio Morato, Agente de Controle às Endemias,
aprovada em Processo Seletivo Simplificado – PMI 003/2007, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de
31/03/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE SAÚDE – Vigilância Epidemiológica
Itapetininga, 18 de março de 2008.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
_ Através do presente edital fica notificado o Sr. Delmo Henrique de Alcantra Camargo, proprietário do
imóvel sito a Rua Heitor Calazans Luz de Moura, 125 fundos, entre os números 230 e 236 - Vila Nova
Itapetininga, com inscrição cadastral n. 01-13-068-0096-001, a proceder limpeza do mesmo e retirada
de objetos que acumulam água sendo proliferador do mosquito Aedes aegypti e outros animais peçonhentos,
no prazo de 02 (dois) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal 5.147 de 30 de
maio de 2007, de Combate e Prevenção a Dengue.
_ Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de
multa e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância Epidemiológica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE SAÚDE – Vigilância Epidemiológica
Itapetininga, 18 de março de 2008.
EDITAL DE INFRAÇÃO
_ Através do presente edital fica autuado o Sr. Delmo Henrique de Alcantra Camargo, proprietário do
imóvel sito a Rua Heitor Calazans Luz de Moura, 125 fundos, entre os números 230 e 236 - Vila Nova
Itapetininga, com inscrição cadastral n. 01-13-068-0096-001, a proceder limpeza do mesmo e retirada
de objetos que acumulam água sendo proliferador do mosquito Aedes aegypti e outros animais peçonhentos,
no prazo de 02 (dois) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal 5.147 de 30 de
maio de 2007, de Combate e Prevenção a Dengue.
_ Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de penalidade, imposição de
multa e demais penalidades previstas na mesma Lei.
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LEI Nº 5.242, DE 19 DE MARÇO DE 2008.
Cria o Conselho Municipal de Segurança Pública – COMUSP e o Fundo Municipal de Segurança Pública –
FUMUSP e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I – DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – COMUSP
Art.1º Fica criado o Conselho Municipal de Segurança Pública – COMUSP, com finalidade consultiva e de
assessoramento ao Chefe do Poder Executivo e a Secretaria Municipal de Gabinete, na formulação e na
implementação da política municipal de segurança pública.
Art.2º O Conselho passa a integrar, por linha de coordenação, a estrutura da Secretaria Municipal de
Gabinete.
Art.3º São atribuições do COMUSP:
I – sugerir prioridades na área de segurança pública no âmbito municipal;
II – formular estratégias e controlar a execução da política municipal de segurança pública;
III – acompanhar e avaliar os serviços de segurança pública e privada prestados à população, zelando pelo
respeito aos direitos humanos e pela eficiência dos serviços na proteção do cidadão;
IV – sugerir critérios para a celebração de contratos e convênios entre o Poder Municipal, Estadual e
Federal e entidades ou empresas privadas para a execução da política de segurança pública municipal,
tendo como objetivo a redução dos índices de criminalidade no espírito da responsabilidade social;
V – buscar o permanente relacionamento da Comunidade com as forças policiais que atuam no município;
VI – emitir parecer sobre outras atividades, ações e/ou sugestões, que lhe forem submetidas à apreciação
pelo Prefeito Municipal, relacionadas com os objetivos do CONSEG, dando os devidos encaminhamentos;
VII – elaborar relatório anual.
Art.4º O COMUSP será constituído por 9 (nove) membros, sendo 04 (quatro) de representantes
governamentais e 05 (cinco) de representantes de setores da sociedade civil organizada, correspondendo,
respectivamente, a cada um dos titulares um suplente, todos nomeados pelo Prefeito.
Parágrafo único – Poderão ser convidados a participar das reuniões do COMUSP, com direito à voz,
titulares de outros órgãos ou entidades públicas, bem como pessoas que representem outras entidades da
sociedade civil, sempre que da pauta constar assuntos de sua respectiva área de atuação ou a juízo exclusivo
de seus integrantes.
Art.5º O COMUSP elegerá, dentre seus membros, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário, em
conformidade com o Regimento Interno.
§ 1º Os membros do COMUSP serão nomeados por decreto do Executivo e empossados pelo Prefeito
Municipal para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2º A posse dos conselheiros suplentes, em caso de vacância no curso do mandato, será feita pelo
Presidente do COMUSP, em reunião do Conselho.
§ 3º Os membros do COMUSP não perceberão qualquer tipo de remuneração e a participação no Conselho
será considerada função pública relevante.
§ 4º Será assegurado aos membros do COMUSP, quando em representação do órgão colegiado e
desde que previamente seja autorizado pelo Poder Executivo, o ressarcimento ou antecipação, pelo
Município, das despesas decorrentes e necessárias ao transporte e estada.
§ 5º O integrante do COMUSP que não se fizer presente, sem justificativa, a três (3) reuniões
consecutivas ou a seis (6) intercaladas, no período de um ano, perderá a representação, automaticamente,
assumindo o suplente.
Art.6º O COMUSP poderá instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor
medidas específicas.
Art.7º O regimento interno do COMUSP será elaborado e aprovado pelos membros do Conselho Municipal
de Segurança Pública.
Parágrafo único – O Regimento interno disporá sobre a realização de reuniões ordinárias, sua periodicidade,
o quorum mínimo para a realização das mesmas, o seu funcionamento, bem como as demais ações
entendidas como necessárias ao cumprimento dos seus objetivos.
TÍTULO II – DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUMUSP
Art.8º Fica criado o Fundo Municipal de Segurança Pública – FUMUSP, de natureza contábil e financeira,
que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos oriundos da União, do Estado,
do Município e/ou de outras fontes, e destinados ao desenvolvimento das ações de segurança, coordenadas
pela Secretaria Municipal de Gabinete.
Art.9º O Fundo Municipal de Segurança Pública – FUMUSP será administrado pelo Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Gabinete, com a cooperação técnica e operacional da área
financeira da Secretaria Municipal de Administração, que será responsável pelas movimentações financeiras
oriundas das execuções de despesas necessárias.
Art.10 Constituem receitas do FUMUSP:
I – dotação que venha a ser consignada anualmente no orçamento do Município, voltada para a as suas
respectivas atividades;
II – rendimentos de quaisquer naturezas, decorrentes de aplicação de seu patrimônio;
III – o produto decorrente de convênios firmados com entes federativos, suas autarquias ou fundações, ou
com outras entidades da administração indireta estatal, bem como de órgãos ou organismos financiadores;
IV – as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas,
de prestação de serviços e de outras transferências que o Município venha a receber por força de lei ou de
convênios específicos;
V – doações em espécie feitas diretamente para este Fundo, por quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas.
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e
mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.
§ 2º A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
I – de existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
II – de prévia aprovação do Conselho Municipal de Segurança Pública – COMUSP e da Secretaria
Municipal de Gabinete;
Art.11 São atribuições do Secretário Municipal de Gabinete, no âmbito do COMUSP e do FUMUSP, além
de outras especificadas em leis ou decreto:
I – gerir o Fundo Municipal de Segurança Pública e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em
conjunto com o Conselho Municipal de Segurança Pública (COMUSP), orientando as movimentações
financeiras junto a Secretaria Municipal de Administração;
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II – acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Segurança,
em coordenação com o Conselho Municipal de Segurança Pública (COMUSP);
III – submeter ao Conselho Municipal de Segurança Pública o plano de aplicação a cargo do Fundo, em
consonância com o Plano Municipal de Segurança e com o Plano Plurianual de Investimentos (PPA), Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA);
IV – submeter ao Conselho Municipal de Segurança Pública as demonstrações semestrais de receitas e
despesa do fundo, e os respectivos balancetes;
V – encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
VI – subdelegar competências;
VII – ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
VIII - firmar e manter os controles necessários sobre convênios e contratos, inclusive de empréstimos,
juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.
IX – manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação
e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
X – manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários
sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;
Art.12 Constituem ativos do Fundo Municipal de Segurança Pública:
I – disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas;
II – bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de segurança do Município.
Parágrafo único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.
Art.13 A Prefeitura Municipal manterá conta em instituição financeira oficial, sob título “Fundo Municipal
de Segurança Pública” que será movimentada nos termos desta Lei.
Art.14 A Secretaria Municipal da Administração manterá os controles contábeis e financeiros de
movimentação dos recursos do FUMUSP, obedecido ao previsto na Lei Federal n.4.320, de 17 de março
de 1964, e fará a tomada de contas dos recursos aplicados.
III – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.15 O Anexo II-(descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos), e o Anexo III-(Unidades
Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental), que integram a Lei nº
4.975 de 22 de Setembro de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos no Município
de Itapetininga para o período de 2006 a 2009, ficam acrescido do programa de Aperfeiçoamento da
Segurança Pública no Município.
Parágrafo único – O anexo IV – (estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras) que integra
a Lei nº4.975 de 22 de Setembro de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos no
Município de Itapetininga para o período de 2006 a 2009, fica acrescido da seguinte codificação:
02.01.03 - Fundo Municipal de Segurança Pública.
Art.16 Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a abrir no Orçamento Municipal para o exercício de 2008 os créditos adicionais
especiais necessários a implementação das ações decorrentes desta lei.
Art.17 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES - Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de março de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO - Secretário de Gabinete
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Concurso Público de Provas e Títulos N º 01/2008
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Em cumprimento ao Edital supra, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DIVULGA,
através do presente instrumento, a relação dos candidatos inscritos no presente concurso público Nº 001/
2008, cujas inscrições foram consideradas deferidas e homologadas.
A Listagem se encontra em ordem ALFABÉTICA, por CARGO, ÁREA e MICRO-ÁREA cuja RELAÇÃO
fica também disponível pela Internet nos endereços da internet: – www.itapetininga.sp.gov.br e
www.integribrasil.com.br, e ainda por afixação no quadro de avisos da Prefeitura do Município de
Itapetininga.
Possíveis recursos referentes aos dados ora divulgados, que mereçam correção, inclusão e ou exclusão,
deverão ser protocolados junto à Prefeitura, detalhando a retificação a ser procedida no prazo de 03 dias
da data da publicação, nos termos do Edital.
Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica o presente termo.
Itapetininga, 28 de Março de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES - Prefeito Municipal
ROBERTO LIMA DE LARA - Secretário Municipal da Saúde

DECRETO Nº 399, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
Dá Nova redação ao artigo 5º do Decreto nº 237, de 08 de maio de 2006.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando que houve atualização da tabela de vencimentos dos servidores municipais,
D E C R ETA
Art. 1º O artigo 5º do decreto nº 237, de 08 de maio de 2006, passa a vigorar com ma seguinte redação:
“Art. 5º O estagiário não criará vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber
um auxílio – bolsa, no valor de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos), por hora, não podendo
exceder o limite de 40 (quarenta) horas semanais, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar
segurado contra acidentes pessoais”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de
março de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES - Prefeito Municipal
Publicado e Registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de março de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO - Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.246, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
Atualiza a tabela de vencimentos dos Servidores municipais e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º As tabelas de vencimentos dos servidores municipais, passarão a vigorar em conformidade com os
Anexos I e II, que fazem parte integrante desta Lei.
Parágrafo Único – Os benefícios de que trata o “caput” deste artigo, são extensivos aos inativos, pensionistas
e servidores do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM e da Câmara Municipal de Itapetininga.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias
do orçamento vigente.
Parágrafo Único – Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito suplementar adicional para atender
as despesas decorrentes da presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março
de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES - Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de março de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO - Secretário de Gabinete
ANEXO I – Lei nº 4.497/2001
A - TABELA SALARIAL - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

À partir de: 01/03/2008
Atualização de Tabela
ANEXO II – Lei Complementar nº 03/1998 e alterações
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A - TABELA SALARIAL – CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
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LEI Nº 5.247, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
Dispõe sobre a criação, competência e organização da Guarda Municipal de Itapetininga e dá outras
providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Guarda Municipal de Itapetininga, corporação civil em serviço, fardada e armada de
acordo com o que dispuser em regulamento próprio, de caráter preventivo e educativo, integrando um
sistema articulado e cooperativo de segurança pública, para execução das políticas públicas de Segurança
e Defesa Social, subordinada à Secretaria Municipal de Gabinete.
Art. 2º Compete à Guarda Municipal de Itapetininga:
a) Planejar e coordenar o emprego do quadro de pessoal efetivo na execução de ações de prevenção da
violência urbana em logradouros públicos visando à proteção dos bens, serviços e instalações municipais
e a fiscalização e segurança no trânsito;
b) Promover a integração técnica e operacional entre as atividades de policiamento administrativo da
cidade e fiscalização de trânsito;
c) Garantir, quando solicitado pelas instâncias superiores, a proteção dos bens, serviços e instalações
municipais, zelando pelo cumprimento das responsabilidades do poder local conforme estabelecidas nas
Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Municipal e no Código de Trânsito Brasileiro;
d) Articular-se com as outras Secretarias ou órgãos municipais objetivando colaborar com as unidades da
administração na fiscalização quanto à aplicação da legislação municipal, relativa ao exercício do poder
de polícia administrativa do município;
e) Estabelecer metas e prioridades para as ações de segurança urbana e de fiscalização do trânsito vinculadas
à garantia de respeito ao pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivas,
sociais e políticas;
f) Auxiliar as ações de proteção ao meio ambiente e garantir a proteção do patrimônio histórico, cultural,
ecológico e paisagístico, no exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental no âmbito
municipal, inclusive propondo medidas educativas e preventivas;
g) Participar de campanhas educativas relacionadas com a segurança pública e do trânsito;
h) Colaborar com campanhas e demais atividades de outros órgãos municipais que desenvolvam trabalhos
correlatos com a missão da Guarda Municipal de Itapetininga;
i) Prestar a colaboração, em operações da Defesa Civil do Município;
j) Relacionar-se com os órgãos de segurança municipais, estaduais e da União visando o desenvolvimento
de ações integradas de prevenção da violência e da criminalidade, o policiamento administrativo e de
trânsito no Município, inclusive com planejamento e integração da comunicação operacional e de banco
de dados e informações criminais, propondo a celebração de convênios, quando necessário;
k) Subsidiar a elaboração da política municipal de prevenção da violência e da criminalidade, zelando pela
garantia dos direitos fundamentais de cidadania;
l) Estabelecer a política de intervenção operacional da Guarda Municipal de Itapetininga, dando ênfase as
ações de caráter educativo e comunitário;
m) Estimular a elaboração e a execução de projetos de prevenção da violência por servidores da Guarda
Municipal de Itapetininga;
n) Examinar e encaminhar proposições de aperfeiçoamento da legislação municipal nas áreas afetas à
segurança urbana, visando a criação ou o aprimoramento de mecanismos legais necessários à execução de
atos administrativos destinados a limitar, fiscalizar, disciplinar ou coibir práticas que contrariem o interesse
público, ponham em risco a segurança cidadã e as diretrizes do Plano Diretor do Município;
o) Avaliar as rotinas de serviço e o desempenho dos membros da Guarda Municipal de Itapetininga
objetivando a qualificação permanente do padrão operacional e a identificação de necessidades relacionadas
a oferta de cursos de formação visando o aperfeiçoamento intelectual, físico e técnico-operacional para
o exercício da função;
p) Subsidiar os Secretários e Conselhos Municipais em todos os temas pertinentes e relacionados a área.
Art. 3º A Guarda Municipal de Itapetinga, para cumprimento das atribuições disposta no Art. 2º desta Lei,
fica constituída das seguintes unidades administrativas:
I – Comando da Guarda;
II – Departamento de Proteção Comunitária e Patrimonial;
III – Departamento de Logística;
IV – Departamento de Fiscalização de Trânsito;
V – Corregedoria;
VI – Setor de Apoio Psicossocial;
VII – Setor de Ensino e Formação;
VIII – Setor Administrativo-Financeiro.
Art. 4º As Unidades Administrativas enumeradas no art. 3° terão as seguintes atribuições:
I – Comando da Guarda
a) Assessorar a Secretaria Municipal de Gabinete na fixação de políticas e diretrizes e no planejamento do
funcionamento da Guarda Municipal;
b) Coordenação, controle e orientação das unidades sob sua subordinação.
II – Departamento de Proteção Comunitária e Patrimonial
a) Planejar, submetendo ao comando para aprovação, e coordenar a execução de ações de prevenção da
violência urbana em logradouros públicos garantindo a proteção dos bens, serviços e instalações municipais;
b) Executar em conjunto com as demais Secretarias Municipais ações visando limitar, fiscalizar, disciplinar
e coibir atos que contrariem os Códigos de Edificações e Posturas, Ambiental e Sanitário;
c) Estabelecer mecanismos de interação com a sociedade civil para discussão de problemas e projetos
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locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades;
d) Interagir junto à comunidade objetivando diminuir os fatores de risco a segurança e reduzir a violência
e a criminalidade, promovendo a mediação de conflitos com respeito aos direitos fundamentais dos
cidadãos;
e) Atuar preventivamente, em conjunto com as Secretarias a fins, para inibir atos delituosos que atentem
contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança dos espaços escolares e das
unidades municipais de saúde;
f) Garantir o bom funcionamento dos serviços públicos municipais, zelando pela ordem dos atendimentos
e a segurança de profissionais e usuários;
g) Participar de ações desenvolvidas por outras secretarias municipais objetivando fortalecer o trabalho
integrado de prevenção à violência;
h) Identificar e monitorar os fatores de vulnerabilidade de grupos sociais à violência e os fatores ambientais
geradores de conflitos objetivando subsidiar o planejamento de ações das Secretarias Municipais para a
promoção de ambientes seguros;
i) Articular os órgãos municipais, estaduais e da União com vistas à implementação de ações integradas e
preventivas de segurança;
j) Articular-se com os órgãos públicos de segurança e de justiça criminal visando inibir práticas de
exploração sexual de crianças e adolescentes; o funcionamento irregular de bares e congêneres e demais
práticas que atentem contra a ordem pública no âmbito do município;
k) Apoio às ações ligadas ao desenvolvimento do turismo e ao turista em parceria com as secretarias afins;
l) Planejar e executar a segurança escolar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação;
m) Promover a fiscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças e outros bens de domínio
público, evitando sua depredação e concorrendo para a proteção do público usuário;
n) Estabelecer padrões de ação normativa e aprimorar os registros administrativos e operacionais da
Guarda Municipal de Itapetininga;
o) Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do Município; os
mananciais e a defesa da fauna e flora;
p) Planejar a aquisição de materiais, equipamentos, acessórios e toda a logística necessária ao
desenvolvimento das atividades operacionais de policiamento administrativo da cidade;
q) Planejar, coordenar e supervisionar a ação da Guarda nas vias das regiões administrativas do município;
r) Informar ao Departamento de logística qualquer tipo de dano, avaria ou a utilização não-autorizada ou
imprevidente de veículos e as ocorrências de perda, roubo ou extravio de equipamentos da Guarda
Municipal;
s) Subsidiar o Comandante da Guarda Muncipal de Itapetininga com dados e informações relevantes para
o planejamento de ações pró-ativas de prevenção da violência e da criminalidade no âmbito do Município;
t) Informar ao Departamento de logística danos e avarias em veículos e ocorrências de perda, roubo ou
extravio de equipamentos utilizados pela Guarda Municipal de Itapetininga;
u) Desempenhar outras atribuições afins.
III – Departamento de Logística
a) Administrar e controlar todos os equipamentos utilizados pela Guarda Municipal de Itapetininga,
inclusive armamento e munições;
b) Acautelar equipamentos;
c) Operar o sistema de radio comunicação, informática, Circuito fechado de Monitoramento de Imagens,
alarmes e outros meios que vierem a ser criados ou disponibilizados para uso no Comando da Guarda
Municipal de Itapetininga;
d) Acompanhar a aquisição e efetuar o recebimento de materiais, equipamentos e acessórios utilizados nas
atividades operacionais da Guarda Municipal de Itapetininga;
e) Providenciar a manutenção ou a substituição de equipamentos e veículos fora das condições seguras de
uso;
f) Controlar o uso de veículos e equipamentos, zelando pela correta utilização e conservação dos mesmos;
g) Elaborar procedimentos para controle do patrimônio quanto ao uso, finalidade e destino;
h) Implantar sistemas seguros para a guarda e proteção dos equipamentos;
i) Buscar parcerias com outros setores que desenvolvam atividades similares;
j) Estabelecer ações normativas e de registro administrativo e operacional para o acautelamento de
equipamentos da Guarda Municipal de Itapetininga;
k) Instaurar procedimento administrativo para apuração de dano, avaria ou a utilização não-autorizada ou
imprevidente de veículos, ocorrências de perda, roubo ou extravio de equipamentos da Guarda Municipal,
remetendo à Corregedoria, quando for o caso;
l) Desenvolver outras atividades afins.
IV – Departamento de Fiscalização de Trânsito
a) Planejar, coordenar e executar as atividades de fiscalização de trânsito no âmbito do Município, de
acordo com o Código de Trânsito Brasileiro;
b) Estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia de trânsito, as diretrizes metas e objetivos para o
policiamento, fiscalização de trânsito;
c) Planejar a aquisição de materiais, equipamentos e acessórios utilizados na fiscalização do trânsito;
d) Executar a fiscalização de trânsito, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis no
exercício regular do poder de polícia administrativa de trânsito, por infrações de circulação, estacionamento,
parada, por excesso de peso, dimensões e lotação de veículo previstas no Código de Trânsito Brasileiro e
outras que lhes forem delegadas;
e) Propor políticas e prioridades de controle das intervenções operacionais da fiscalização do transito no
Município;
f) Relacionar-se com outros órgãos visando o desenvolvimento das atividades conjuntas de fiscalização de
infrações de trânsito;
g) Planejar os recursos humanos, materiais e logísticos necessários para o desenvolvimento das atividades
operacionais de fiscalização de trânsito;
h) Informar à coordenação de logística qualquer tipo de dano, avaria ou a utilização não-autorizada ou
imprevidente de veículos e as ocorrências de perda, roubo ou extravio de equipamentos da Guarda
Municipal de Itapetininga;
i) Subsidiar o Comando da Guarda Municipal de Itapetininga com dados e informações relevantes para o
planejamento de ações de prevenção da violência no trânsito;
j) Desempenhar outras atividades afins.
V – Corregedoria
a) Apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda
Municipal de Itapetininga;
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b) Realizar visitas de inspeção e correições extraordinárias em qualquer unidade da Guarda Municipal de
Itapetininga;
c) Manter serviço de atendimento à população, para acolher reclamações, denúncias e sugestões referentes
à atuação dos Guardas Municipais de Itapetininga;
d) Apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à atuação irregular de servidores
integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Municipal de Itapetininga;
e) Promover investigação, coletar informações, mantendo atualizado banco de dados sobre os
comportamentos ético, social e funcional dos candidatos a cargos na Guarda Municipal de Itapetininga,
bem como dos ocupantes desses cargos, desde que de interesse público;
f) Coordenar e supervisionar os serviços das Comissões Processantes;
g) Processar, por meio de suas Comissões Processantes as sindicâncias relativas a infrações administrativas
atribuídas a servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Guarda Municipal de Itapetininga;
h) Registrar as decisões prolatadas em autos de sindicâncias e de processos disciplinares, bem como de
inquéritos policiais e de ações penais pertinentes de servidores da Guarda Municipal de Itapetininga,
informando a área de recursos humanos;
VI – Setor de Apoio Psicossocial
a) Desenvolver ações tendentes a garantir o bem-estar social e psicológico dos servidores da Guarda
Municipal de Itapetininga;
b) Criar um espaço de atendimento individual aos servidores que demandem atendimento profissional na
área social e psicológica;
c) Criar momentos e espaços de vivência entre os servidores, objetivando o desenvolvimento da capacidade
de relacionamento e respeito mútuo;
d) Realizar atividades que desenvolvam o raciocínio lógico, a comunicação verbal, o domínio de emoções,
o uso da autoridade, a capacidade de lidar com a adversidade e com o conflito sem a imposição de
constrangimentos desnecessários ou ilegais;
e) Colaborar com o desenvolvimento do Programa de Formação Continuada, para atualizar a qualificação
básica e desenvolver as habilidades necessárias a novas atividades;
f) Construir e manter atualizado um banco de dados contendo os pedidos de licenças dos servidores,
visando a constituição de um diagnóstico dos principais problemas relacionados a pedido de afastamento
das atividades profissionais;
g) Realizar acompanhamento psicossocial com os servidores em licença ou afastamento tendo como base
na Legislação em vigor para o Servidor e o Regimento Interno da Guarda Municipal de Itapetininga;
h) Elaborar e desenvolver projetos de intervenção voltados para a prevenção de doenças ocupacionais;
i) Estimular a participação dos servidores em atividades físicas, de lazer e culturais;
j) Elaborar e desenvolver ações que contribuam para a melhoria do relacionamento interpessoal entre os
servidores no ambiente de trabalho e destes com o munícipe tendo como subsídios dados fornecidos pela
Ouvidoria e pela Corregedoria da Guarda Municipal de Itapetininga;
k) Analisar e emitir parecer, quando solicitado pelo comando da Guarda Municipal, sobre as condições
psicológicas de integrantes ou candidatos da Guarda Municipal de Itapetininga;
l) Desenvolver outras atividades afins.
VII – Setor de Ensino e Formação
a) Desenvolver atividades de capacitação e formação continuada tendo como referência a matriz curricular
da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP para os Agentes da Guarda Municipal de Itapetininga,
visando à atualização e a formação profissional para o melhor desempenho de suas atividades;
b) Planejar cursos de formação técnica, objetivando a qualificação dos Guardas Municipais;
c) Promover oficinas, seminários e conferências de temas relativos à promoção dos direitos humanos,
cidadania, segurança e outras temáticas afins;
d) Buscar parceria com instituições de ensino e pesquisa, visando à elaboração e o desenvolvimento de
atividades de formação;
e) Desenvolver outras atividades afins.
VIII – Setor Administrativa Financeiro
a) Dar suporte administrativo e financeiro às diversas estruturas da Guarda Municipal de Itapetininga;
b) Controlar a freqüência dos servidores da Guarda Civil Municipal e encaminhar as informações ao
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
c) Efetuar a distribuição dos comprovantes de pagamentos e de benefícios legais aos servidores da Guarda
Municipal de Itapetininga;
d) Controlar a lotação e movimentação dos servidores da Guarda Municipal de Itapetininga;
e) Efetuar a manutenção do cadastro funcional dos servidores integrantes da Guarda Municipal, mantendoo atualizado, inclusive com relação aos dados de avaliação funcional;
f) Coordenar o controle de concessão de férias, de benefícios legais e de licenças aos servidores, requisitando
a aprovação dos órgãos na escala de férias dos servidores;
g) Divulgar, no âmbito da Guarda Municipal de Itapetininga, os atos do Executivo Municipal de interesse
da área;
h) Controlar as contas de telefone, água e luz, de imóveis, locados ou do próprio Município, para atender
a interesse da Guarda Municipal de Itapetininga e providenciar seu encaminhamento ao órgão competente
para providências de pagamento;
i) Preparar e acompanhar os processos de execução de despesas inerentes a rotina da Guarda Municipal;
j) Despachar a correspondência da Guarda Municipal de Itapetininga;
k) Receber e efetuar a distribuição da correspondência encaminhada à Guarda Municipal de Itapetininga;
l) Supervisionar e executar os serviços de reprografia da Guarda Municipal de Itapetininga;
m) Supervisionar os serviços de controle do transporte oficial a cargo da Guarda Municipal de Itapetininga;
n) Encaminhar mensalmente relatórios com dados e informações produzidas nesta unidade ao Comando
da Guarda Municipal de Itapetininga;
o) Providenciar as liquidações nos processos de pagamentos de compras e serviços no âmbito da Guarda
Municipal de Itapetininga;
p) Controlar os saldos de empenhos de contratos e convênios junto à área responsável da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças;
q) Executar outras atividades correlatas e afins ou que lhe venham a ser atribuídas.
Art. 5º Para a consecução dos objetivos da Guarda Municipal de Itapetininga, o Poder Executivo poderá
celebrar convênios com a União, o Estado, com entidades públicas e privadas e com outros Municípios.
Art. 6º Para compor o efetivo da Guarda Municipal de Itapetininga ficam criados na Parte Permanente I
- Cargos em Comissão, do Quadro Geral de Pessoal, instituído pela Lei nº4.497, de 31 de janeiro de 2001,
os cargos, em número, denominação, referência de vencimentos e requisitos de nomeação e competências,
constantes do Anexo I, que é parte integrante desta lei.

29 DE MARÇO DE 2008

Parágrafo Único. Nos dois primeiros anos de criação da Guarda Municipal de Itapetininga os cargos de
Inspetor Chefe da Guarda Municipal de Itapetininga, poderão ser ocupados por Guardas Municipais, com
tempo inferior ao previsto no anexo I.
Art. 7º Para compor o efetivo da Guarda Municipal de Itapetininga ficam criados na Parte Permanente II
- Cargos de Provimento Efetivo, do Quadro Geral de Pessoal, instituído pela Lei nº 4.497, de 31 de janeiro
de 2001, os cargos, em número, denominação, referência de vencimentos e requisitos de nomeação e
competências, constantes do Anexo II, que é parte integrante desta lei.
Art. 8º Os membros do efetivo da Guarda Municipal de Itapetininga serão regidos pelo Regime Jurídico
único adotado pela Prefeitura Municipal de Itapetininga acrescido das disposições específicas do Regimento
da Guarda Municipal de Itapetininga.
Parágrafo Único. O Regimento a que se refere o caput deste artigo será fixado e regulamentado por
Decreto do Poder Executivo Municipal no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação da
presente lei.
Art. 9º O preenchimento inicial dos cargos criados nos artigos 6 e 7, e respectivos anexos desta lei, através
da realização de concurso público e atos administrativos próprios, fica vinculado à edição e publicação
prévia do Decreto que fixa e regulamenta o Regimento da Guarda Municipal de Itapetininga.
Parágrafo Único. O cargo de Guarda Municipal será sempre provido na referência inicial da carreira,
mediante prévia aprovação em concurso público.
Art.10. São requisitos básicos para tomar posse no cargo:
I – ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal;
II – ter, no mínimo 19 (dezenove) anos de idade;
III – ter estatura mínima descalça e descoberto, de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) se
homem, e 1,60 m(um metro e sessenta centímetros) se mulher;
IV – autorizar a coleta de material para exame de detecção de uso de drogas;
V – ter nível médio completo, no ato da posse;
VI – estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
VII – não ter antecedentes criminais;
VIII – não ter sofrido, quando do exercício de cargo, emprego ou função pública, demissão e bem do
serviço público ou por justa causa;
IX – não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública ressalvadas
as hipóteses de acumulação previstas na Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão;
X – estar habilitado para dirigir veículos e motocicletas.
Art.11. O concurso público para seleção dos guardas Municipais será realizado em cinco fases eliminatórias,
quais sejam:
I – prova objetiva;
II – prova de aptidão física;
III - avaliação psicológica;
IV – exame de detecção de uso de drogas;
V – curso de formação para o exercício da função,
Art.12. O candidato aprovado nas quatro primeiras fases, observada a ordem de classificação será
matriculado, de acordo com a necessidade da Administração, no curso de formação para o exercício da
função. A classificação dos candidatos obedecerá a nota alcançada na prova objetiva
Parágrafo único. Durante a realização do curso de formação, o candidato receberá, a título de “bolsa de
treinamento”, retribuição equivalente a 50%(cinqüenta por cento) dos vencimentos fixados para o
padrão salarial inicial do cargo de Guarda Municipal;
Art.13. O candidato será eliminado do curso de formação específica nas seguintes hipóteses:
I – não atingir o mínimo de 95%(noventa e cinco por cento) de freqüência ao curso, por matéria:
II – ter aproveitamento no curso inferior a 50%(cinqüenta por cento), por matéria;
III – ter conduta repreensível na vida pública ou privada, definida no Regulamento da Guarda Municipal.
§ 1º Terminando o curso, os candidatos habilitados serão considerados aprovados no concurso e contratados,
gradativamente, na medida das necessidades da Administração Pública Municipal, obedecida a ordem de
classificação.
§ 2º O curso de formação não poderá ter duração superior a 90 (noventa) dias, não se configurando, neste
período, qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Itapetininga.
§ 3º Sendo servidor municipal, o candidato matriculado ficará afastado de suas funções até o término do
curso de formação, sem prejuízo dos vencimentos, e demais vantagens, excluída a retribuição referida no
parágrafo primeiro.
Art.14. No prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação da presente lei o Executivo Municipal
editará e publicará decreto estabelecendo as normas gerais e procedimentos para atuação da Corregedoria
no exercício das suas competências.
Art.15. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente lei o Executivo Municipal enviará
à Câmara Municipal Projeto de Lei regulamentando o estágio probatório e o processo de avaliação de
desempenho ao qual ficarão submetidos os ocupantes dos cargos que compõem o efetivo da Guarda
Municipal de Itapetininga, no intuito específico de garantir a permanente qualidade dos serviços a serem
prestados por esta corporação.
Art.16. É obrigatório o uso de uniforme pelos Guardas Municipais, inclusive do comando, com identificação
pessoal visível.
Art.17. Os Guardas Municipais em escala de plantão, no período noturno, farão jus ao adicional noturno,
nos termos da legislação vigente no município.
Art.18. O Poder Executivo providenciará os recursos humanos, materiais e instalações necessárias ao
desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais da Guarda Municipal,
Parágrafo Único. Por ato do Prefeito, servidores de outras áreas da administração, poderão prestar
serviço de apoio ou assessoramento ou direção junto a Guarda Municipal, inclusive assumindo cargo de
livre provimento, exceto para a função de Guarda Municipal ou Inspetor da Guarda Municipal.
Art.19. As despesas decorrentes das regulamentações consignadas nesta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias, adequadas na forma da Lei, previstas no orçamento do corrente exercício para o
Município.
Parágrafo Único. Fica autorizado o Poder Executivo a promover as alterações necessárias na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e as conseqüentes adequações da Lei Orçamentária para o exercício de 2.008,
necessárias a implementação das ações decorrentes desta Lei.
Art.20. Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº1.668 de 10 de maio de 1.972.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de março de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Continua na página 7
Secretário de Gabinete
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ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Qtde: 01
Cargo: Comandante da Guarda Municipal de Itapetininga
Referência: VI
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência comprovada na área.
Qtde: 01
Cargo: Sub-Comandante da Guarda Municipal de Itapetininga
Referência: V
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência comprovada na área.
Qtde: 01
Cargo: Diretor de Departamento de Proteção Comunitária
Referência: V
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência comprovada na área.
Qtde: 01
Cargo Diretor de Departamento de Fiscalização de Trânsito
Referência: V
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência comprovada na área.
Qtde: 01
Cargo: Diretor de Departamento de Logística
Referência: V
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência comprovada na área.
Qtde: 01
Cargo: Corregedor da Guarda Municipal de Itapetininga
Referência: V
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência comprovada na área.
Qtde: 05
Cargo: Assessor de Segurança e Defesa Social
Referência: IV
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência na área.
Qtde: 01
Cargo: Chefe do Setor de Apoio Psicossocial
Referência: III
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Psicologia, com inscrição no Conselho Regional de
Psicologia (CRP)
Qtde: 01
Cargo: Chefe do Setor de Ensino e Formação
Referência: III
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Superior, com experiência na área formação.
Qtde: 01
Cargo: Chefe do Setor de Administrativo e Financeiro
Referência: III
Requisito de nomeação: de Ensino Superior, com experiência na área.
Qtde: 03
Cargo: Inspetor Chefe da Guarda Municipal de Itapetininga
Referência: III
Requisito de nomeação: Pertencer ao Quadro da Guarda Municipal de Itapetininga a pelo menos dois anos.
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Qtde: 100
Cargo: Guardas Municipais, sendo 70 do sexo masculino e 30 do sexo feminino.
Salário: R$ 630,00
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Médio
Qtde: 20
Cargo: Agentes de Apoio Administrativo da Guarda Municipal
Salário: R$ 484,00
Requisito de nomeação: Portador de Diploma de Ensino Médio
A carga horária dos Cargos de Provimento Efetivo será de 40 (quarenta) horas semanais sujeitas ao
cumprimento de escala especial de serviço, denominada plantão, conforme determinação expressa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, anuncia a realização de Audiência Pública,
referente a apresentação do Projeto de Lei que cria o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, a ser realizada às 19:00h (dezenove horas) do dia 15 de abril de
2008, no Auditório do Paço Municipal, situado Praça dos Três Poderes, Jardim Marabá, Itapetininga – SP.
Itapetininga, 28 de março de 2008
Newton Cavalcanti de Noronha
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE OBRAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A PRÓXIMA LICITAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, anuncia a realização de Audiência Pública,
referente ao Processo de Licitação do SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO,
a ser realizada às 19:00h (dezenove horas) do dia 16 de abril de 2008, no Auditório do Paço Municipal,
situado Praça dos Três Poderes, Jardim Marabá, Itapetininga – SP.
Itapetininga, 28 de março de 2008
Paulo Cezar Almeida
Secretário de Obras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATO N° 128/2007 PROCESSO N° 13.882/2007 DETENTORA:
Logic Engenharia e Construção Ltda OBJETO: Serviços Gerais em Próprios Municipais e em Prédios Municipais,
Próprios, Locados e Conveniados, com fornecimento de materiais e Mão de Obra Especializada. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°: 25.470 OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma no Prédio do Corpo de Bombeiros
de Itapetininga, localizado na Praça Gaspar Ricardo, 26, neste município. NOTA DE EMPENHO N°: 3.455/2008
VALOR: R$ 155.737,95. DATA DE INÍCIO: 24/03/2008. PRAZO: 03 meses
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2008
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) n.º 40/2008 - Processo n.° 4736/2008, que objetiva a aquisição de Cestas Básicas de Alimentos para
o Fundo Social de Solidariedade, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 26 de Março de 2008, com a
presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo
o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 01) COMERCIAL JOÃO AFONSO
LTDA, no valor unitário de R$ 32,99. Itapetininga, 26 de março de 2008. ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal.
CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2008
A Prefeitura do Município de Itapetininga através da Secretaria Municipal de Saúde faz saber que a Chamada Pública
nº 02/2008 OBJETO: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de exames de diagnóstico, constantes do
ANEXO I do referido edital, após o Julgamento dos documentos e propostas pela Comissão nomeada pela Resolução
PMI/SMS/011/2008, HOMOLOGO a classificação da referida Comissão credenciando as empresas: 1) Diag
Imagem Diagnóstico por Imagem Ltda, ITENS: 03 ao 08, 11, 12, 15 ao 25, 28; 2) Unidade de Diagnostico
Itapetininga Ltda, ITENS: 02 ao 07, 09, 13, 14, 27.; 3) Diagnostico Interdisciplinar de Atendimento Ltda, ITENS:
08 ao 11; 4) CIC Centro Itapetininga de Cirurgia Ltda. ITENS: 03, 04, 09, 12.; 5) HP Serviços Médicos S/S Ltda,
ITEM: 01; 6) Leite & Vieira Ltda, ITEM: 26. Itapetininga, 26 de Março de 2008. ROBERTO LIMA DE LARA
Secretário da Saúde.
AVISOS DE EDITAIS
ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2008
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 817/2008 OBJETO: Aquisição de tubos de
concreto armado, para entrega de acordo com as necessidades da Secretaria de Obras. MODALIDADE: Concorrência
Pública. ENCERRAMENTO: DIA 30/04/2008 às 09:30 horas.
ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2008
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 2.314/2008 OBJETO: Contratação de empresa
para a prestação de serviços de recuperação, recapeamento asfáltico e outros afins e correlatos em vias urbanas do
bairro Atenas do Sul, da cidade de Itapetininga. MODALIDADE: Concorrência Pública. ENCERRAMENTO: DIA
08/05/2008 às 09:30 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2008
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 2.961/2008 OBJETO: Contratação de empresa
para execução de serviços de drenagem e pavimentação em ruas do Jardim São Camilo e Vila Belo Horizonte, de
acordo com planilhas orçamentárias cronograma e memorial descritivo anexo ao processo (convenio nº 566/2007
com a Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo). MODALIDADE: Tomada de
Preços. ENCERRAMENTO: DIA 18/04/2008 às 09:30 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2008
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 5.700/2008 OBJETO: Contratação de empresa
para realização de serviços de pavimentação asfáltica e recapeamento asfaltico na Av. Jose Lembo. MODALIDADE:
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 22/04/2008 às 09:30 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2008 - Processo nº 3.701/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário. OBJETO: Aquisição de 02 máquinas de solda para o CERPROM (Centro
Profissionalizante Municipal). INICIO DA SESSÃO: Dia 14.04.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2008 - Processo nº 2.476/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de 01 veículo zero km para a Promoção Social.
INICIO DA SESSÃO: Dia 14.04.2008 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2008 - Processo nº 2.607/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para
a Secretaria de Cultura. INICIO DA SESSÃO: Dia 14.04.2008 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2008 - Processo nº 2.137/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de material de informática para a Assessoria de
Imprensa. INICIO DA SESSÃO: Dias 15.04.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2008 - Processo nº 2.779/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço do Lote OBJETO: Aquisição de 02 motocicletas zero km, modelo 2008 para a
Vigilância Epidemiológica. INICIO DA SESSÃO: Dia 15.04.2008 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2008 - Processo nº 5.096/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de 01 enfardadeira hidráulica para o Setor de Limpeza Pública.
INICIO DA SESSÃO: Dia 15.04.2008 a partir das 16:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2008 - Processos nº 5.449 e 5.450/2008. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: aquisição de autoclave e cabina de bio-segurança para a
Secretaria de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 16.04.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2008 - Processo nº 4.525/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário. OBJETO: Fornecimento ração para cães e gatos para a Secretaria de Saúde.
INICIO DA SESSÃO: Dia 16.04.2008 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2008 - Processo nº 5.451/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário do Lote OBJETO: Contratação de empresa para confecção de próteses
dentárias para a Secretaria de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dias 16.04.2008 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2008 - Processo nº 5.558/2008. MODALIDADE: Pregão Presencial
TIPO: Menor Preço OBJETO: Aquisição de concreto usinado. INICIO DA SESSÃO: Dias 17.04.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2008 - Processo nº 4.594/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário do Item. OBJETO: Fornecimento de material de limpeza para a Secretaria
de Saúde e Unidades Básicas de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 17.04.2008 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2008 - Processo nº 1.718/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: Aquisição de peças para as roçadeiras Husqvarna 420 e FS 220
Sthil para a Secretaria de Obras. INICIO DA SESSÃO: Dia 18.04.2008 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2008 - Processo nº 5.687/2008. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário. OBJETO: Fornecimento de material de enfermagem para a Secretaria de
Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 18.04.2008 a partir das 14:00 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores informações pelo telefone (15) 3376-9552. Não
enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio. Itapetininga, 28 de março de 2008. ROBERTO RAMALHO
TAVARES Prefeito Municipal.
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Paixão de Cristo reúne mais de 6.000 pessoas
A encenação da Paixão
de Cristo, realizada nos dias 22
e 23 de março, reuniu mais de
6.000 pessoas nos dois dias de
apresentação. O público que
compareceu à Praça Marechal
Deodoro pôde conferir as
cenas que mostraram desde a
criação do mundo (como Adão
e Eva), nascimento, morte e
ressurreição de Jesus Cristo.
Como todo ano uma
surpresa é preparada para o
público, neste, a novidade foi
uma parceria com os grupos
teatrais da cidade, que teve
mais de 100 pessoas em palco,
sem contar a equipe técnica.
A encenação da Paixão
de Cristo é um evento
tradicional da cidade,
organizado pela Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo da
Prefeitura de Itapetininga.

Prefeitura define local de instalação do aterro sanitário

A Prefeitura de Itapetininga construirá o novo aterro sanitário no Bairro do Pinhal, em um terreno de aproximadamente
13 alqueires, próximo ao km
178 da Rodovia Raposo
Tavares. De acordo com a
previsão, a administração
municipal utilizará uma
tecnologia pioneira no Brasil, desenvolvida pela Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR),
para implantar este sistema
de deposição dos resíduos sólidos urbanos.
Ao contrário do espaço onde são jogados os
detritos atualmente, o novo aterro será uma área com
acesso controlado, onde
os resíduos serão arranjados de forma seqüencial
e de maneira lógica – não haverá risco de contaminação
de mananciais, lixo a céu
aberto ou emissão de odor.
Além disso, ele terá um
sistema de drenagem e tratamento de percolados
(entre eles o chorume), mo-

nitoramento da decomposição dos resíduos e mecanismos de absorção de
gases, os quais poderão ser
usados como combustível
ou revertidos em créditos de
carbono posteriormente.
Segundo a estimativa, o novo aterro terá vida útil de pelo menos 30 anos.
Após o término deste período, o local poderá ser usado para a construção de
um espaço de recreação, a
exemplo do que ocorreu em
outras localidades.
A administração
municipal já realizou na
área o levantamento topográfico e a sondagem preliminar do terreno. Por meio
destes estudos foi possível determinar a viabilidade da localidade em função de critérios técnicos,
tais como infiltração, impermeabilidade e porosidade do solo, declividade
e direcionamento dos ventos. Além destes aspectos
favoráveis à implantação
do aterro no local, também

foram determinantes para
a escolha a distância de
aglomerados urbanos e o
isolamento por plantações
de cana-de-açúcar, de laranja, pinus e eucalipto.
O Executivo trabalha agora no aprofundamento dos estudos já efetuados no local para a elaboração do Relatório Ambiental, a ser encaminhado
para aprovação junto à
Cetesb (Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental).
Lixão
A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria da Promoção Social, já efetuou o cadastramento das famílias que
moram no depósito de lixo
a céu aberto do Bairro Capão Alto para posterior inclusão no Programa Ação
Cidadão. Por meio desta
iniciativa, as cerca de 40 famílias que vivem dos recursos do lixão deverão receber subsídio mensal de

R$ 210 (limitado a duas
pessoas por família) e cesta
básica por até seis
meses.
Além destes benefícios, a administração municipal oferecerá cursos
gratuitos de capacitação
por meio do Ceprom (Centro Educacional Profissionalizante Municipal), do
Fundo Social e da própria
Secretaria da Promoção
Social. O Executivo deverá
também incentivar as
famílias a ingressarem na
Cooperativa de Reciclagem de Itapetininga (Coperita).
Com relação ao
terreno onde os detritos
são depositados atualmente, o Executivo já
iniciou a recuperação da
área por meio da cobertura
do lixo com terra e adequação do local até o novo
aterro entrar em funcionamento. Também está em
andamento a elaboração
do projeto de remediação
deste espaço.

Inscrição para cursinho
pré-vestibular gratuito
começa na segunda
A Prefeitura de Itapetininga inicia na próxima
segunda-feira (dia 31) o
período de inscrição para
o cursinho gratuito do
Fundo Social de Solidariedade. Por meio desta
iniciativa, a administração
municipal oferecerá 30
vagas para preparar para o
vestibular estudantes que
tenham terminado ou
estejam no 3º ano do
Ensino Médio.
Para efetuar a inscrição, os interessados
devem comparecer até
sexta-feira (4 de abril) das
14 às 17 horas à sede
profissionalizante do
Fundo Social – Rua
Aristides Lobo, 282
(Centro) – com cópia do
Histórico Escolar, RG, CPF,

comprovante de residência e de renda. Pede-se
também que os candidatos
levem um quilo de alimento
não-perecível.
No ato da inscrição,
os interessados farão uma
prova de conhecimentos
gerais, por isso devem
comparecer pessoalmente
ao local.
O curso pré-vestibular será ministrado no
período da tarde. De
acordo com a previsão, as
aulas vão começar até o
final de abril. O cursinho
tem duração de um ano e
conta com professores
que trabalham voluntariamente na unidade.
Outras informações podem
ser conseguidas pelo
telefone (15) 3275-2250.
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Prefeitura sanciona Lei que cria
Guarda Municipal de Itapetininga

A Prefeitura de Itapetininga sancionou a Lei
que cria a Guarda Municipal.
Com a iniciativa, o Executivo cumprirá antes do prazo
previsto todas as especificações do Plano Diretor
com relação à Política de
Segurança Pública, que
incluem a criação do
Conselho Municipal de
Segurança, instituição da
Guarda Municipal e a
implantação do sistema de

videomonitoramento e
comunicação integrada.
De acordo com a
previsão, a nova corporação contará com 100
guardas (70 homens e 30
mulheres) e 20 agentes de
apoio administrativo, cargos estes a serem preenchidos de forma gradual
por meio de Concurso
Público. A administração já
trabalha na elaboração do
Edital para selecionar os

funcionários administrativos e o contingente inicial da guarda, cuja previsão é de 40 pessoas.
Segundo a Lei que
criou a Guarda Municipal,
ela terá entre suas atribuições a execução de ações
de prevenção da violência
urbana em logradouros
públicos visando à proteção dos bens, serviços e
instalações municipais.
Inicialmente ela era irá a atuar

na coordenação e execução de atividades de fiscalização de trânsito e estabelecimento, em conjunto
com os órgãos competentes, diretrizes, metas e objetivos para o policiamento
e fiscalização de tráfego.
A atuação da Guarda Municipal deverá ter
caráter preventivo e educativo, integrando um sistema articulado e cooperativo de segurança públi-

A Secretaria da Promoção Social inicia na próxima segunda-feira (dia 31)
a terceira etapa da Campanha Esmola Não, Cidadania Sim!. Para marcar a
data, serão efetuadas na
Avenida Peixoto Gomide,
das 9 às 17 horas, diversas
ações para conscientizar a
população sobre os efeitos negativos provocados
pela mendicância infantil.
De acordo com a
programação, além da
distribuição de folhetos
informativos, os alunos da
Casa do Adolescente, do
Instituto Geração e da

EPAM (Entidade de Promoção e Assistência à
Mulher) farão apresentações de Jazz, Jiu-Jitsu,
Dança de Rua, Hip Hop,
Música Eletrônica e Dança
de Salão.
Com esta iniciativa,
a Prefeitura de Itapetininga espera apresentar
os resultados obtidos nas
duas primeiras fases da
campanha e mostrar à população que, ao dar esmola, o cidadão gera incentivos para que o menor
continue nas ruas, permaneça em situação de risco
e seja mais vulnerável à

prática de pequenos delitos. Além disso, o exercício da mendicância impossibilita que a criança tenha
oportunidade de brincar,
estudar e desempenhar
outras práticas próprias da
infância.
Desde o início da
campanha, a Secretaria de
Promoção Social cadastrou 112 crianças e adolescentes em situação de
risco, seja pedindo esmola
ou vendendo objetos pelas ruas. Os menores,
conjuntamente com seus
familiares, foram encaminhados à rede de assis-

tência social do município.

ca para execução das políticas públicas de Segurança e Defesa Social.
Segurança
A criação da nova corporação é mais uma atitude da Prefeitura com o objetivo de aumentar a segurança dos munícipes. Além
desta, o Executivo trabalha
na implantação de um sistema de monitoramento e
na construção do Centro

de Comunicações de Emergência (CCE), na sede do
Batalhão da Polícia Militar,
que centralizará os atendimentos da Polícia Militar
(190), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) e do Corpo de
Bombeiros Militar (193).
No local também serão controladas as 48 câmeras de
monitoramento instaladas
na cidade, as quais já funcionam em fase de testes.

e comerciantes do município para integrarem um
programa de atenção específico ao jovem que esteja
nesta condição de vulnerabilidade social.
Entre as ações de
destaque desenvolvidas

desde o começo da Campanha está a criação de um
disk denúncia (08007702737) para que as pessoas possam comunicar ao
Programa Radar situações
em que menores estejam
em situações de risco.

Terceira etapa de campanha
contra esmola começa na segunda
Esmola Não,
Cidadania Sim!
Desde maio de 2006,
a Secretaria da Promoção
Social desenvolve o Programa Radar (Ronda de
Amparo e Defesa do Adolescente na Rua). Por meio
desta iniciativa, quatro
educadores percorrem de
segunda a domingo as
ruas da cidade para realizar
o primeiro contato com menores que estejam pedindo
esmola ou vendendo objetos. Estes profissionais também são responsáveis pela identificação e acolhida
dos jovens e pela mobilização para encaminhamento à rede de inclusão social.
Com a primeira
etapa da Campanha Esmola
Não, Cidadania Sim!, iniciada em dezembro de
2006, a Prefeitura de
Itapetininga reuniu, além
dos profissionais do Programa Radar, representantes do CREAS (Centro de
Referência Especializado
de Assistência Social), da
Vara da Infância e Juventude, do Conselho Tutelar,
do CMDCA (Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente)

Poupatempo móvel
estará em Itapetininga
a partir de segunda
A Unidade Móvel Interior 2 do Poupatempo estará em Itapetininga a partir da
próxima segunda-feira (dia
31). O posto de atendimento
ficará sediado no Largo dos
Amores e permanecerá na
cidade por três semanas, até
19 de abril. De acordo com a
previsão, a unidade terá capacidade para assistir aproximadamente 350 pessoas
por dia. O atendimento no local será de segunda a sábado
das 9 às 18 horas.
A vinda do Poupatempo para o município é fruto
de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Esta será a segunda vez
que a unidade visitará Itapetininga. Na primeira passagem pelo município, foram
realizados mais de 4 mil
atendimentos entre os dias

19 de junho a 8 de julho de
2006. Na ocasião, o posto
móvel ficou sediado no
Largo da Igreja do Rosário.
O Poupatempo é um
Programa do Governo do
Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Gestão
Pública, e administrado pela
Prodesp – Tecnologia da
Informação. Nestas unidades
são prestados diversos serviços, tais como emissão de
RG, Carteira de Trabalho e
Atestado de Antecedentes
Criminais. Além destes, o
usuário também pode consultar uma série de serviços
públicos eletrônicos, disponibilizados no e-poupatempo, como débitos de
IPVA, DPVAT, multas de
trânsito, pontos na CNH,
registro de Boletim de
Ocorrência, entre outros.
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ATOS DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 022, de 26 de Março de 2008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo nº. SEPREM / 000450/2008, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com
proventos integrais, a partir de 28-03-2008, a funcionária
DOMINGAS PAIS DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviço Educacional, referência 05-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
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