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A Prefeitura de Itapetininga, por 
meio da Secretaria de Administração 
e Finanças, informa que o prazo para 
os contribuintes que precisam fazer o 
Refis foi prorrogado até o dia 15 de se-
tembro. 

De acordo com a Secretaria de Ad-
ministração e Finanças, o valor total 
dos impostos atrasados com o municí-
pio é de R$ 332.696.013,53. Deste nú-
mero, R$ 255.573.225,36 corresponde 
a dívida de ISS (Imposto Sobre Ser-
viços), e R$ 77.122.788,17 de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano). 
A Prefeitura orienta os contribuintes 
que tenham interesse em regularizar 
impostos atrasados com descontos nos 
juros e multas, que procure uma unida-
de do “Atende Fácil”, das 9h às 17h. 

O objetivo do Refis é que os cida-
dãos fiquem em dia com os impostos, 
que envolvem ISS, IPTU, ITBI, en-

Prefeitura de Itapetininga prorroga Refis até setembro
Secretaria de Administração e Finanças

Semana de Amamentação proporciona orientações aos pais
Secretaria da Saúde

A Semana do Aleitamento Mater-
no foi um sucesso em Itapetininga, 
as mamães e papais participaram 
efetivamente das atividades desen-
volvidas nas Unidades de Saúde. As 
atividades foram desenvolvidas por 
uma equipe de profissionais da saú-
de.

Durante a semana a equipe passou 
por todas as Unidades, orientando e 
conscientizando os pais sobre a im-
portância da amamentação e qual a 
forma adequada de ofertar esse pre-
ciosíssimo alimento ao recém-nasci-
do.

As oficinas desenvolvidas propor-
cionaram aos pais um espaço demo-
crático para a troca de experiências e a 
oportunidade para solucionar dúvidas 
sobre a amamentação e sobre o leito 
materno, como por exemplo: Quais os 
alimentos que posso comer durante a 

amamentação?, Acho que meu leite é 
fraco, pois não sustenta meu bebê.

A elucidação destes “mitos” con-
tribui para a melhoria da amamenta-
ção e consequentemente favorece a 
saúde do recém-nascido.

Vale ressaltar que este trabalho é 
realizado mensalmente nas Unida-
des de Saúde durante o ano todo, nas 
UBSs Rio Branco, Jardim Mesquita, 
Genefredo Monteiro, Jardim Bela 
Vista, Vila Belo Horizonte, Nova Ita-
petininga, além dos grupos realizados 
com as gestantes, há também oficinas 
com atividades que proporcionam o 
fortalecimento do vínculo entre a ma-
mãe e o bebê.

Para saber mais sobre as ações de 
saúde, procure a Unidade de Saúde 
mais próxima de sua residência e fi-
que de olho no Semanário Oficial Ele-
trônico da Prefeitura de Itapetininga.

abatimento dos juros e da multa será 
de 80%. Quem esticar em 12 vezes, os 
juros e multa caem para 70%. Em 18 
vezes, a redução de juros e multa é de 
60% e em 24 vezes, o desconto será de 
50%. Também é possível parcelar em 
até 36 parcelas com redução de juros e 
da multa em 40%. 

Uma das inovações deste Refis são 
para os grandes valores.  Para valores 
consolidados acima de R$100 mil, tan-
to as empresas jurídicas como pessoas 
físicas, o desconto será de 10% sobre o 
valor e o parcelamento poderá ser em 
até 60 parcelas mensais.

Poderão promover a regularização 
de créditos municipais tanto as dívidas 
já inscritas em dívida ativa, inclusive 
aquelas que estão ajuizadas na Justiça. 
No programa só poderão ser parcela-
das as dívidas geradas até 31 de de-
zembro 2016.

tre outros créditos municipais. Além 
disso, o programa busca aumentar a 
arrecadação municipal por meio da re-
gularização dos débitos. “É uma opor-
tunidade para que empresas e pessoas 
físicas possam pagar suas dívidas con-
traídas antes de 2016. Nosso objetivo é 
fazer com que os contribuintes regula-

rizem e estejam em dia com o municí-
pio”, disse o Secretário de Administra-
ção e Finanças.

Quanto menor o prazo para quitar 
a dívida, maiores serão os descontos 
oferecidos. O pagamento à vista terá 
90% de redução nos juros e na mul-
ta. No parcelamento em seis vezes, o 
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ATA DA ASSEMBLEIA DO COMDEMA REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 07/08/2017
Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da EMA; Iracy Sardela, representante da
Secretária Municipal de Meio Ambiente de Itapetininga/SP; Roque Rolim Guilherme, representante do
AEBRI; Elina Camargo, representante da FATEC; José Antonio Saad, representante da AERI e DER; Antonio
Carlos Nogueira Antunes, representante do INICS; Zeca Pompeu.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público os atos:
Andamentos:
1. COMDEMA agradece e declara para todos os fins de direito que a Doutora Cristina Maria Pacheco
Barbosa foi membro deste Conselho desde março de 2014 até junho de 2017, prestando relevantes
serviços como conselheira.
2. Elina Camargo comparece perante o COMDEMA e passará a compor o Conselho representando a FATEC,
cuja indicação será encaminhada para apreciação oportuna.
Requerimentos:
13.266/2017, autorizado poda.
7.740/2017, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, sendo o total de 50 mudas,
devendo providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, devendo, ainda, apresentar o
Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses
diretamente ao COMDEMA.
5.512/2017, autorizado poda.
23.184/2017, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a
remoção do toco e o requadramento da calçada, devendo, ainda, apresentar o Projeto de Plantio e,
semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses diretamente ao
COMDEMA.
23.610/2017, apresentar projeto da obra.
22.707/2017, indeferido.
33.312/2017, autorizado transplante.
27.391/2017, apresentar projeto da obra e informar espécie.
34.674/2017, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, sendo total de 50 mudas,
devendo providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, devendo, ainda, apresentar o
Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses
diretamente ao COMDEMA.

EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL CIPA-GESTÃO 2015/2016  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

O Departamento de Segurança do Trabalho e a Comissão designada para acompanhamento do Processo 
Eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA Gestão 2017/2018, da Prefeitura Municipal 
de Itapetininga, em cumprimento a Portaria nº. 08 de 23/02/99 do Ministério do Trabalho e Emprego, comu-
nicam:

1 – DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
1.1 – As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas no Departamento de Segurança do Trabalho, sito 
Rua Dr. Coutinho, nº 22, Centro, no Departamento de Gestão de Pessoas, sito Praça dos Três Poderes, nº 
1000, Jardim Marabá, pelo servidor municipal interessado, a partir de 21 agosto a 22 de setembro 2017, das 
9 às 17 horas. No ato da inscrição, o candidato receberá comprovante de inscrição. 

1.2 – A inscrição é livre, gratuita e aberta a todos os servidores municipais que ocupem cargos de provimento 
efetivo. 
 
1.3 – A divulgação dos nomes dos candidatos será feita a todos os órgãos através de documento expedido 
pela comissão e deverá ser fixada nos quadros de avisos de todos os Departamentos/Setores abrangidos pela 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, no dia seguinte ao término das inscrições.

2 – DA QUANTIDADE DE VAGAS
2.1 – A Comissão Eleitoral em cumprimento a Portaria nº. 08 de 23 de fevereiro de 1999 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, é indicada para conduzir o Processo Eleitoral que elegerão os representantes dos em-
pregados, que comporão a CIPA-Gestão 2017/2018 da Prefeitura Municipal de Itapetininga, será distribuída 
da seguinte forma:

REP. EMPRESA REP. EMPREGADOS Nº FUNCIONÁRIOS

Titulares Suplentes Titulares Suplentes Total

4 3 4 3 3743

2.2 – As vagas para representante suplente também eleito, serão preenchidas de acordo com o disposto no 
capítulo 5 deste Edital – DA PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS.

3 – DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES
3.1 – As eleições serão realizadas no período 02 de outubro a 10 de novembro 2017, através de escrutínio se-
creto, sistema de cédula x assinatura de volantes, com mesa eleitoral instalada no Departamento de Segurança 
do Trabalho, Sito Rua Dr. Coutinho, nº 22, Centro, e por urnas itinerantes que percorrerão os departamentos, 
setores   da Prefeitura do Município de Itapetininga.  

3.2 – Somente poderão votar os servidores municipais de cargo de provimento efetivo.

3.3 – O servidor terá direito ao único voto, mesmos os que possuem o duplo vínculo.

3.4 – Para exercer o direito do voto, o servidor deverá apresentar um documento de identificação.

3.5 – No ato do exercício do voto, o servidor assinará a lista de presença, receberá uma única cédula, onde, 
deverá assinalar com um “x” no nome de um único candidato, dentro do espaço para tanto destinado, dobrará 
a respectiva cédula e a depositará na urna.

3.6 – Não será permitido, no recinto de votação, qualquer tipo de propaganda eleitoral, direta ou indireta.

3.7 – Para a escolha do candidato pelo servidor haverá a relação oficial dos candidatos, composta por nome 
completo e fotografias dos candidatos.

4 – DA APURAÇÃO DOS VOTOS
4.1 – Encerradas as eleições às 17 horas, a Comissão Eleitoral guardará as urnas devidamente lacradas e 
demais documentos (listas de presença, cédulas não utilizadas, entre outros) em local livre de acesso das 
demais pessoas.

4.2 – No primeiro dia útil após o término das eleições às 9 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA-
PETININGA - Praça dos Três Poderes, nº. 1000 - JD. Marabá, terá início a apuração dos votos, que será 
conduzida pela Comissão Eleitoral na forma descrita a seguir, devendo ser acompanhada pelo representante 
do Setor de Segurança do Trabalho, e será aberta aos candidatos e demais pessoas que assim o desejarem, 
ressalvando-se que a participação ativa na apuração é de exclusiva responsabilidade da comissão eleitoral e 
do representante do Setor de Segurança do Trabalho.  
   
4.3 – A abertura das urnas será feita publicamente, solicitando aos presentes que assinem a Ata de Apuração.

4.4 – Serão considerados votos em branco, as cédulas nas quais não esteja registrado o número de inscrição 
de qualquer dos candidatos.

4.4.1 – Serão considerados votos nulos as cédulas que não se apresentarem assinadas por membros da mesa 
eleitoral; que se apresentarem rasuradas. Serão também considerados nulos os votos cujas cédulas registra-
rem quaisquer anotações e as que tenham mais de um candidato escolhido. 

4.5. – Concluída a apuração, os resultados serão registrados na Ata de Apuração, discriminando o total de 
votos recebidos por cada um dos candidatos, os votos nulos e os votos em branco e as demais ocorrências 
verificadas durante a apuração.

5 – DA PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 – Serão considerados eleitos como representantes titulares os candidatos mais votados em ordem decres-
cente de votos válidos, respeitando o número de vagas pré-fixadas para cada estabelecimento, de acordo com 
dimensionamento previsto no quadro I da Norma Regulamentadora 5.

5.2 – Serão considerados eleitos como representantes suplentes os candidatos que tiverem obtido maior 
quantidade de votos válidos subsequente, também se respeitando o número de vagas prefixadas para cada 
estabelecimento, de acordo com dimensionamento previsto no quadro I da Norma Regulamentadora 5.

5.3 – Em caso de empate na quantidade de votos entre dois candidatos, será considerado vencedor o candida-
to com maior tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Itapetininga.

5.4 – A comissão eleitoral divulgará até o dia 17 de novembro de 2017, o resultado oficial das apurações a 
todos os colaboradores.

5.5 – Os candidatos eleitos titulares reunir-se-ão às 9 horas do dia 24 de novembro de 2017, no Departamento 
de Segurança do Trabalho, sito Rua Dr. Coutinho, nº 22, Centro, para elegerem entre si, o Vice-Presidente, o 
Secretário e o Secretário Suplente da CIPA Gestão 2017/2018.
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5.6 – Os candidatos eleitos serão empossados até o dia 14 de dezembro de 2017.

6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 – Os casos não previstos neste edital serão analisados pela comissão eleitoral, juntamente com o repre-
sentante legal do Setor de Segurança do Trabalho.

 Itapetininga, 8 de agosto de 2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VERA LÚCIA DA SILVA
ASSESSORA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RESOLUÇÃO GAB. SME Nº 33, DE 03 DE AGOSTO DE 2017

Regulamenta a realização do Curso em  Horário de Atividade Coletiva (HAC) mensal destina-
do à professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino.

A Secretária Municipal de Educação de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:

 Art. 1º - O Curso na área de Matemática é destinado aos professores da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental do Sistema Municipal de Ensino e obedecerá ao que dispõe a seguinte Resolução.
 Art. 2º - A responsabilidade do curso será da Secretaria Municipal de Educação em parceria com 
o IFSP – Instituto Federal São Paulo – Campus Itapetininga e UAB – Universidade Aberta do Brasil.
 Art. 3º - O curso terá carga horária de 15 horas, sendo 9 horas de encontros presenciais e 6 horas 
de tarefa/ aplicação em sala de aula.
          Parágrafo único: O curso acontecerá nos meses de agosto, setembro e novembro, sendo uma vez por 
mês, no Horário de Atividade Coletiva (HAC).
          Art. 4º - Os professores de Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino estão automaticamente 
inscritos.
         Parágrafo 1º - É vedada a participação de professores em licença saúde e afastados sem vencimen-
tos. 
         Parágrafo 2º - O cursista que vier a licenciar-se por motivo de saúde durante a Formação, não poderá 
participar dos encontros presenciais neste período.
          Art. 5º - A formação das turmas por escola será enviada através de Circular pelo Departamento Técnico 
Pedagógico.
          Art. 6º - Os encontros acontecerão na UAB- Universidade Aberta do Brasil, Av. Dr. Ciro Albuquerque, 
4750 – Bairro Taboãozinho, Itapetininga – SP.
          Art. 7º - O certificado será expedido de acordo com a carga horária que o cursista obteve, com mínimo 
de 75% de presença, equivalendo sua participação em 2 (dois) encontros presenciais totalizando 6(seis) horas 
e 6 (seis) horas de tarefas.
Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 9º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GISLENE APARECIDA DA SILVA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Itapetininga, 10 de agosto de 2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

  Através do presente EDITAL ficam NOTIFICADOS os proprietários dos imóveis abaixo relacio-
nados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos 
termos dos artigos 1º e 3º. Da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015 e artigo 2º. da Lei nº. 5.966 de 24 de 
novembro de 2014;

1.  Rua Paulo Ayres de Oliveira, Vila Barth – 01.11.056.0399.001.
2. Rua Davino da Costa Calhares, Jardim Bela Vista – 01.09.150.0094.001.
3. Av. Salvador Batista, Jardim Bela Vista – 01.09.143.0209.001 – 01.09.143.0219.001.
4. Rua Benedito Camargo Rosa, Parque São Bento – 01.09.404.0020.001 – 01.09.404.0040.001 – 
01.09.404.0050.001 – 01.09.404.0080.001.
5. Rua Aristides Lobo, Centro – 01.05.051.0204.001.
6. Rua Julio Orsi, Jardim Fogaça – 01.13.118.0090.001.
7. Rua Irmã Columba Gierlich, Gramado II – 01.08.660.0084.001.
8. Rua Baltazar Lorenzetto, jardim Brasil – 01.08.059.0130.001.
9. Rua José Vicente Faria Lima, Vila Nova Itapetininga – 01.13.070.0191.001.
10.  Rua Luiz Espolaor, Jardim Fogaça – 01.13.007.0206.001.
11. Rua Izolina Moraes Rosa, Vila Nastri II – 01.14.020.0178.001.
12. Rua Heloisa, Vila Santana – 01.02.045.0132.001.
13. Rua Olavo Soares, Vila José Salem – 01.02.380.0030.001.
 
 Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição 
de Multa no valor de R$ 1.513,85 (Um mil e quinhentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) conforme 
determina o artigo 3º. Inciso 1º. da Lei Municipal nº. 5.966 de 24 de novembro de 2014 e artigos 1º. da Lei 
nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

  - Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa 
de n. 215/17 ao proprietário de um imóvel sito a Rua João Luiz de Abreu Camargo, Vila Jose Salem , com in-
scrição cadastral n. 01.02.370.0177.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil Quinhentos e treze reais e oitenta 
e cinco centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 
e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conservado o 
referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

  - Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Mul-
ta de n. 300/17 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Dulce, Vila Santana, com inscrição cadastral n. 
01.02.100.0006.001 – 01.02.100.0008.001, no valor de R$ 3.027,70 (Três mil e vinte e sete reais e setenta 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e artigo 
1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

  - Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa 
de n. 301/17 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês, 
com inscrição cadastral n. 01.02.550.0160.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil Quinhentos e treze reais 
e oitenta e cinco centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 
24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente con-
servado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

  - Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa 
de n. 302/17 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson Araújo Guerra, Jardim Santa Inês, com inscrição 
cadastral n. 01.02.780.0060.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil Quinhentos e treze reais e oitenta e cinco 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e artigo 
1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

  - Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa 
de n. 303/17 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Taro Oi, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.510.0070.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil Quinhentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), 
tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei 
nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
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  - Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa 
de n. 313/17 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito Camargo Rosa, Parque São Bento, Parque São 
Bento, com inscrição cadastral n. 01.09.404.0030.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil Quinhentos e treze 
reais e oitenta e cinco centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 
de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 304/17 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua José Carlos Ramos, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.640.0050.001, no valor de R$ 455,42 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centa-
vos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º e 2º da Lei n. 5.965/14 de 21 de novembro de 2014 e 
artigo 1º da Lei nº. 6.046 de 20 de agosto de 2015, deixando de providenciar o reparo do passeio.

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado a Notificação de Lançamento de n. 01/17 ao proprietário de um 
imóvel sito a RUA JURACI MANOEL FERREIRA, com inscrição cadastral n. 01.09.427.0452.001, no valor 
de R$ 1.282,66 (Hum mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), proveniente da taxa de 
prestação de serviços executados pela Prefeitura de Itapetininga, calculados de acordo com a Lei nº 5.966 de 
24/11/2014, conforme artigo 8º.

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 299/17 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Querino Pereira de Moraes, Jardim Dayse, com inscrição cadastral n. 
01.02.113.0147.001, no valor de R$ 456,15 (Quatrocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), tendo 
em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.405 de 23 de novembro de 2.010, deixando 
de providenciar a retirada das plantas espinhosas do passeio publico, 

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a 
qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARDÁPIO 15 A 21 DE AGOSTO DE 2017
OBSERVAÇÃO
Conforme a Lei nº 6.188 de 09 de janeiro de 2017, dispõe a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da 
alimentação escolar.

• Cardápio elaborado de acordo com as recomendações da RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO 
DE 2013. 
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação escolar - PNAE
• As frutas poderão ser trocadas quando houver necessidade pelo grau de maturação e sazonalidade.
• As crianças com dietas especiais deverão apresentar receita atualizada anualmente com o número 
do CID, datado e assinado pelo médico responsável. 
• O cardápio poderá sofrer alteração devido à entrega do fornecedor fora do prazo previsto, sazona-
lidade, alterações climáticas.
• O cardápio está sendo elaborado de acordo com os empenhos.

Nutricionistas Depto Alimentação Escolar: Silmara Amaral/ Cristina Muguiuda / Mauren Rolim Rosa

BERÇÁRIO (DE 6 A 11 MESES)

DIA Desjejum - a 
partir de 7:30 h

Colação 
9:00 h

Almoço                   
10:30 h

Lanche           
14:00 h

Jantar                         
16:00 h

15/08 Fórmula Infantil Suco de mara-
cujá

Papa de ervilha 
seca, abóbora, 
abobrinha, carne 
moída.

Fórmula Infantil Sopa de abóbora, 
carne, tomate, ba-
tata.

16/08 Fórmula Infantil Melancia Papa de arroz, len-
tilha, tomate, ovo, 
beterraba.

Fórmula Infantil Sopa de mandioca, 
carne, tomate.

17/08 Fórmula Infantil Suco de la-
ranja

Papa de cação, ar-
roz, caldo feijão, 
escarola.

Fórmula Infantil Sopa de Carne, 
beterraba, batata 
doce.

18/08 Fórmula Infantil Banana prata Papa de macar-
rão, tomate, bata-
ta doce, brócolis, 
carne isca.

Fórmula Infantil Sopa de mandioca, 
carne, abobrinha.

21/08 Fórmula Infantil Suco Papa de arroz, 
abóbora, ovo, es-
carola.

Fórmula Infantil Sopa de macarrão, 
feijão, batata doce, 
carne.

EMEI (A PARTIR DE 12 MESES) PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL 

DIA Desjejum     a 
partir de 7:30h

Almoço                   
10:30 h

Lanche              
14:00 h

Jantar                              
16:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ requei-
jão

Arroz / feijão
Escondidinho de man-
dioca c/ carne
Melancia

Suco
Bolo de chocolate 
c/ abobrinha

Sopa de feijão, macarrão, 
abóbora, escarola. 
Suco de maracujá

16/08 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata 
doce
Escarola refogada
Laranja

Canjica Risoto de carne c/ abobri-
nha
Banana prata

17/08 Leite c/ chocolate
 Biscoito de polvilho

Arroz / feijão
Omelete de forno c/ 
legumes
Salada de alface c/ to-
mate
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ re-
queijão

Sopa de mandioca, carne, 
tomate.
Suco

18/08 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Strogonoff de cação
Salada de beterraba 
cozida
Banana prata

Leite c/ chocolate
Biscoito de polvi-
lho

Macarrão alho e óleo c/ 
carne, tomate.
Melancia

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz /feijão
Empanado de frango
Quibebe de abóbora
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Sopa de lentilha, arroz, 
abóbora, tomate, carne.
Laranja

EMEI PARCIAL
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ requeijão

Arroz / feijão
Escondidinho de mandioca c/ carne
Melancia

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ requeijão

16/08 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata doce
Escarola refogada
Laranja

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

17/08 Leite c/ chocolate
 Biscoito de polvilho

Arroz / feijão
Omelete de forno c/ legumes
Salada de alface c/ tomate
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
 Biscoito de polvilho

18/08 Leite c/ maracujá
Bolo de chocolate

Arroz / feijão
Strogonoff de cação
Salada de beterraba cozida
Banana prata

Leite c/ maracujá
Bolo de chocolate

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz /feijão
Empanado de frango
Quibebe de abóbora
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

EMEIF
DIA Desjejum        a 

partir de 7:30h
Almoço / Jantar                 11:00 
h / 16:00 h

Lanche                        14:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de carne c/ mandioca
Melancia

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

16/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ mar-
garina

Arroz / feijão 
Isca de carne c/ batata doce
Banana prata

Suco 
Bolo de chocolate

17/08 Leite c/ maracujá 
Bolo de chocolate

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ legumes 
Salada de beterraba cozida
Laranja

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ margarina
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DIA Desjejum        a 
partir de 7:30h

Almoço / Jantar                 11:00 
h / 16:00 h

Lanche                        14:00 h

18/08 Leite c/ chocolate
Pão sanduíche c/ marga-
rina

Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface 
Banana nanica

Leite c/ chocolate
Pão sanduíche c/ margarina

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Quibebe de abóbora
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

EMEF
DIA Desjejum        a 

partir de 7:30h
Almoço / Refeição tar-
de                      11:00 h / 16:00 h

Lanche                                             
14:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de carne c/ mandioca
Melancia

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

16/08 Leite c/ chocolate
Pão sanduíche c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata doce
Banana

Leite c/ chocolate
Pão sanduíche c/ margarina

17/08 Leite c/ chocolate
Pão sanduíche c/ mar-
garina

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ legumes
Salada de tomate
Laranja

Suco 
Pipoca

18/08 Leite c/ chocolate
Pão sanduíche c/ mar-
garina

Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface 
Suco de maracujá

Leite c/ chocolate
Bolacha

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Salada de beterraba cozida
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

ESTADO PARCIAL
DIA Desjejum        a 

partir de 7:30h
Almoço                                  
11:00 h 

Lanche                        
14:00 h                                                      

Refeição da 
tarde       16:00 h
Jantar noturno           
20:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ marga-
rina

Arroz / feijão
Escondidinho de carne c/ 
mandioca
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Escondidinho de car-
ne c/ mandioca
Suco

16/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ 
margarina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata 
doce
Banana nanica

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ 
margarina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ bata-
ta doce
Banana nanica

17/08 Leite c/ maracujá
Bolo de chocolate

Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface
Melancia

Leite c/ maracujá
Bolo de chocolate

Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface
Melancia

18/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ 
margarina

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ le-
gumes
Salada de beterraba co-
zida
Laranja

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ 
margarina

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ 
legumes
Salada de beterraba 
cozida
Laranja

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Salada de chuchu
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Salada de chuchu
Suco

ESTADO INTEGRAL
DIA Desjejum     a partir de 

7:30h
Almoço        11:00 h Lanche                        15:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de carne c/ man-
dioca
Suco

Suco
Bolo de chocolate

16/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata doce
Banana nanica

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

17/08 Leite c/ chocolate Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface
Melancia

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ margarina

18/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ mar-
garina

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ legumes
Salada de beterraba cozida
Laranja

Leite c/ chocolate

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Salada de chuchu
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ margarina

ENTIDADE
DIA Desjejum  a partir 

de 6:45 h
Almoço                                  11:00 
h 

Lanche                 
14:00 h

Refeição da Tarde                   
16:00 h

15/08 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Escondidinho de carne c/ 
mandioca
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de carne c/ 
mandioca
Suco

16/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ 
margarina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata 
doce
Banana nanica

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche 
c/ margarina

Arroz / feijão
Isca de carne c/ batata doce
Banana nanica

17/08 Leite c/ maracujá
Bolo de chocolate

Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface 
Melancia

Leite c/ maracujá
Bolo de chocolate

Arroz/ feijão
Cuscuz de cação
Salada de alface 
Melancia

18/08 Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche c/ 
margarina

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ le-
gumes
Salada de tomate
Laranja

Leite c/ chocolate
Pão de sanduíche 
c/ margarina

Arroz/ feijão
Omelete de forno c/ legu-
mes
Salada de tomate
Laranja

21/08 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Salada de beterraba co-
zida
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz/ feijão
Empanado de frango
Salada de beterraba cozida
Suco

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 09 DE AGOSTO DE 2017

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE: LAUDA 31
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS 

(Prot. 1442/2017, Proc.0581/2017, Atividade: Comércio Varejista de Laticínios e Frios – PETERSON AL-
BERT DA SILVA ME) (Prot.1738/2017, Proc.0632/2017, Atividade: Lanchonete – GILMAR DE JESUS 
TELES  ME) (Prot. 1963/2017, Proc.0657/2017, Atividade: Restaurante e Disk Pizza – P R GUSMÃO DE 
MESQUITA SANTOS ME) 

INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS 
(Prot.1696/2017, Proc.0625/2017, Atividade: Bar – DOM PEDRO BISTRO ITAPETININGA LTDA 
ME) ( Prot. 1549/2017, Proc. 0594/2017, Atividade: Bar – MARIA MADALENA SILVA MEI) ( Prot. 
1781/2017,Proc.0634/2017, Atividade: Serviços Ambulantes de Alimentação – TIAGO MANOEL PEDRO-
ZO VALENTIM MEI)

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS 
(Prot.2099/2017, Proc.0319/2013, Atividade: Bar– GABRIEL OLIVEIRA GONÇALVES DA CRUZ ME) 
(Prot. 2098/2017, Proc. 0360/2011, Atividade: Bar – JOSÉ ROBERTO DE SOUZA MEI)  (Prot.2097  /2017, 
Proc.0343/2008, Atividade: Restaurante – PAULO AFONSO GUSMÃO SANTOS RESTAURANTE ME) 
(Prot.2096 /2017, Proc. 0051/2006, Atividade: Lanchonete – MARIA LUIZA DE CARVALHO REIS ME) 
(Prot.2095/2017, Proc. 0363/2012,Atividade: Lanchonete – HERMELINDO MONBERG VIEIRA ME) (Prot. 
2094 /2017, Proc. 0245/2014, Atividade: Lanchonete – MARINEIDE DIAS DOS SANTOS MEI) (Prot.2093 
/2017,  Proc. 0569/2014, Atividade: Lanchonete – EMERSON BATISTA COSTA MEI) ( Prot. 2092/2017, 
Proc. 0789/2015, Atividade: Serviços Ambulantes de Alimentação – EDER GOMES QUEIROZ VIEIRA 
MEI) (Prot.2091 /2017, Proc. 0811/2015, Atividade: Pastelaria Lancheria – ELIABE HENRIQUE DOS 
SANTOS FERREIRA MEI) (Prot. 2090/2017, Proc.0035/2005, Atividade: Comércio Atacadista de Frutas, e 
Verduras etc... – F.STEINER COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ME) (Prot.2043/2017,Proc.0003/2009, Ati-
vidade: Lanchonete – JERONIMO APARECIDO BAPTISTA ME) (Prot.2042/2017,Proc.0354/2014,Ativida
de: Serviços de alimentação privativo Cantina – CRISTIANE DE OLIVEIRA MEI) (Prot.2041/2017,Proc.0
082/2013,Atividade: Serviços Ambulantes de Alimentação – ANTONIO DONIZETI ALMEIDA VENTURA 
MEI) (Prot.2040/2017,Proc.0829/2015,Atividade: Comércio Varejista de Bebidas – FRANCYNE ABREU 
CORREA FERNANDES MEI) (Prot.2044/2017,Proc.0557/2014,Atividade: Serviços Ambulantes de Ali-
mentação – HUGO DOS SANTOS MEDEIROS ME) (Prot.2045/2017,Proc.0151/2006, Atividade: Servi-
ços Ambulantes de Alimentação – JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA) (Prot. 2046/2017,Proc. 0001/2009, 
Atividade: Bar e Mercearia – ANA CLAUDIA BELMIRO BEZERRA BAR ME) (Prot.2048/2017, Proc. 
0533/2010, Atividade: Lanchonete – CLAUDIA FURTADO DE MEDEIROS CAFETERIA ME) (Prot. 
2049/2017,Proc.0357/2014, Atividade: Lanchonete – DALVA NUNES CORREA ME)  

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1891/2017, Proc.0295/2016, Atividade: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral – 
REMMY KARENINA CAPRILES BORGES ME)

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1891/2017, Proc.0295/2016, Atividade: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral – RUA 
BENEDITA SILVA ROSA, 808, VILA CAROLINA - REMMY KARENINA CAPRILES BORGES ME)

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DA SAÚDE 
(Prot.2012/2017, Proc.0661/2017, Atividade: Cabeleireiro – BIANCA PATRIZIA OLIVEIRA GALLAZZI 
DOS SANTOS MEI)  (Prot. 1638/2017, Proc.0604/2017, Atividade: Fisioterapia – PAULA MONTEIRO DA 
SILVA ME) (Prot. 1690/2017, Proc. 0624/2017, Atividade: Consultório Médico restrito a Consultas – MAR-
COS DE ALMEIDA CUNHA)

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1989/2017, Proc.0068/2002, Atividade: Consultório Odontológico – Stefany Trevisani Marin - CRO 
121553 (sub1) – FABIANA CONTIN DE SOUZA TAVERNARO) 
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1988/2017, Proc.0068/2002, Atividade: Consultório Odontológico – Soraya Leonel Fogaça (Sub1) – 
FABIANA CONTIN DE SOUZA TAVERNARO) (Prot.1778/2017, Proc.0036/2004, Atividade: Marcos de 
Almeida Cunha (sub1) Consultório Médico – OSVALDO BENEDITO MORELLI)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DA SAÚDE 
(Prot.1630/2017,Proc.0360/2013, Atividade: Consultório odontológico – RODRIGO ALVES MATHIAS) 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1836/2017, Proc.0068/2002, Atividade: Consultório Odontológico –  FABIANA CONTIN DE SOUZA 
TAVERNARO) (Prot.2016/2017,Proc.0454/1989, Atividade: Consultório Odontológico – CLÍNICA DEN-
TÁRIA AVENIDA S/C LTDA ME) (Prot. 2018/2017,Proc.0455/1989, Eq. RX – CLÍNICA DENTÁRIA 
AVENIDA S/C LTDA ME) (Prot. 2017/2017,Proc.0210/2010, Eq. RX – CLÍNICA DENTÁRIA AVENIDA 
S/C LTDA ME) ( Prot. 2022/2017, Proc. 0021/2002, Atividade: Consultório Odontológico – WAGNER SOU-
ZA RECART) ( Prot. 1642/2017, Proc. 0333/2011, Atividade: Consultório Médico – ANNUAR HATUM) 
( Prot.1560/2017, Proc. 0441/2017, Atividade: Comércio Varejista de artigos de ótica – OTICA CIENTIFI-
CA DE ITAPETININGA EIRELI ME) (Prot. 1890/2017, Proc,0169/2008, Atividade: Fonoaudiologia – JU-
LIANA DE CAMARGO PLACCO) (Prot.1832/2017,Proc.0172/1989, Atividade: Consultório Odontológico 
– SALATIEL JOSÉ MORAES GOMES) (Prot.1618/2017,Proc.0015/2016, Eq. RX – RODRIGO ALVES 
MATHIAS) (Prot.1631/2017,Proc.0360/2013, Atividade: Consultório odontológico – RODRIGO ALVES 
MATHIAS) (Prot.1875/2017,Proc.536.498/1989, Eq. RX -  JOSÉ GERALDO FOGAÇA DE ALMEIDA) 
(Prot.1876/2017,Proc.0059/2002,Atividade: Consultório Odontológico – JOSÉ GERALDO FOGAÇA DE 
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ALMEIDA)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE 

(Prot.2105/2017, Proc.0579/2017, Atividade: Cabeleireiro – FÁBIO CARRIEL AGOSTINHO MEI) 
(Prot.2104 /2017, Proc. 0250/2011, Atividade: Cabeleireiro – FERNANDA APARECIDA DE OLI-
VEIRA) ( Prot. 2102/2017,Proc.0309/2011,Atividade: Cabeleireiro – ISOLDA MARIA VIEIRA SA-
BOIA) (Prot.2103/2017  , Proc. 0377/2011, Atividade: Cabeleireiro – GEANIO ALVES GONÇALVES) 
( Prot.2101/2017, Proc. 0776/2015, Atividade: Psicologia – MARINA CIZOTO BOZZO) (Prot. 2100 
/2017, Proc. 0085/2012, Atividade: Psicologia – KATIA SILENE FELIX DA SILVA) ( Prot. 2047/2017, 
Proc.0221/2014, Atividade: Cabeleireiro – SIMONE APARECIDA VIEIRA DE PROENÇA MEI) 

JANAINA SANCHEZ
COORDENADORA

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS DOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
UBS GENEFREDO MONTEIRO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARIA ESTER ZOELNER 
CINTRA

PEDIATRA 3ªs feiras às 06h30, 5ªs feiras às 06h30 e 6ªs 
feiras às 06h30

DRA LAURA MARIA BARBEITO 
MATOS

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 06h30

DR MARCOS DE ALMEIDA 
CUNHA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras às 07h30 e às 16h00

DR CLAUDIO BARSSANTI WEY CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 
06h30

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 4ªs feiras das 07h00 às 11h00

DRA MARIA GORETTI DE A. 
MARQUES

CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

3ªs feiras e 5ªs feiras às 06h30

DRA RENATA BERTI MERINGO-
LO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras às 08h00 e às 13h00, 3ªs feiras às 
08h00 e 4ªs feiras às 08h00

DRA CÁSSIA MARIA BRAGA 
STOCCO

CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

2ªs feiras e 4ªs feiras às 06h30

DR. CARLOS EDUARDO PRO-
TASIO DE ALMEIDA

CLÍNICO GERAL 3ªs e 5ªs feiras das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00

UBS JARDIM MESQUITA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA TANIA REGINA DE OLIVEI-
RA

CLINICO GERAL 
/ HIPERDIA

5ªs feiras às 13h00 e 6ªs feiras às 07h00

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

DR SAMIR HADDAD PEDIATRA 3ªs feiras e 4ªs feiras às 09h00 e às 13h00

DR PAULO AYRES RIBAS NETO PEDIATRA 2ªs feiras às 08h00

DR HUGO RAUL GUILLERMO 
AEDO CANO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00 e 4ªs 
feiras às 07h00 

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO

CLÍNICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras às 07h00

DRA LAÍLCA QUIRINO HENRI-
QUE

G.O 2ªs feiras e 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DR JORGE ALEX DE FIGUEIRE-
DO GOMES

G.O 4ªs feiras às 07h00

DR DAVID CAVALHEIRO SA-
LEM JUNIOR

G.O 6ªs feiras às 13h00

PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MESQUITA (HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 19H00 ÀS 22H00)
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

DRA ROSA YUKIE SAKASHITA CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 4ªs feiras

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DR DAVI CAVALHEIRO SALÉM 
JUNIOR

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras

DRA MARIANA AP. ARRUDA 
MÁXIMO

PEDIATRA 3ªs feiras

FERNANDO ARRUDA CLÍNICO GERAL 4ªs feiras

ALBERTO NEVES JUNIOR CLÍNICO GERAL 5ªs feiras e 6ªs feiras

BRUNO ORSI DO AMARAL CLÍNICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DR HUGO RAUL GUILLERMO 
AEDO CANO

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras

UBS RIO BRANCO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARIA ESTER ZOELNER 
CINTRA

PEDIATRA 2ªs feiras às 07h00 e 4ªs feiras às 07h00 e às 
13h00

DR PAULO HENRIQUE MAR-
TINS BRANCO

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras e 4ªs feiras às 07h30

DRA THAÍS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL de 2ª a 6ª feira às 07h00

DRA MARIANA AP. ARRUDA 
MÁXIMO

PEDIATRA 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DRA KIYOKO HAYASE GOMES 
MOTA

CLINICO GERAL 5ªs às 07h00

DR TIAGO ARRUDA MÁXIMO PEDIATRA 6ªs feiras às 14h00

DRA KARINA DEOLINDA RO-
CHA DE SOUZA

CLÍNICO GERAL 2ª a 6ª feira às 15h00

DR FELIPE ARAUJO PESSANHA CLINICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 16h00

DR ANDRÉ AUGUSTO COSTA 
VIANNA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

DR ANDRÉ LUIZ CORREA USG/BIÓPSIA 4ªs feiras e 5ªs feiras às 07h00

DR VICTOR MASSAO YAMADA CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

2ªs feiras e 4ªs feiras às 16h00, 5ªs feiras às 
13h00 e 6ªs feiras às 07h00

DR RAFAEL ORSI DO AMARAL PSIQUIATRA Quinzenalmente, nas 2ªs feiras às 07h00

PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO (HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 18H00 ÀS 22H00)
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR EDGARD CAMARINHA NO-
GUEIROL

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DRA KIYOKO HAYASE CLÍNICO GERAL 3ªs feiras e 5ªs feiras

DR MARCELO CAMARINHA 
NOGUEIROL

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

DRA KARINA DEOLINDA RO-
CHA DE SOUZA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 3ªs feiras

DR TIAGO ARRUDA MÁXIMO PEDIATRA 4ªs feiras e 6ªs feiras

DRA MARINA GIMENEZ CLÍNICO GERAL 4ªs feiras e 5ªs feiras

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras

DRA THAÍS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

UBS NOVA ITAPETININGA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA NATALIA DA SILVA CAR-
VALHO

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

4ªs feiras e 5ªs feiras das 07h00 às 12h00

DR DIEGO LOPES DE BARROS CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, 5ªs feiras das 13h00 às 17h00 e 6ªs fei-
ras das 07h00 às 12h00

DR ANTONIO VIEIRA FROTA 
(Estado)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 10h00

DR NELSON TADASHI TANABE PEDIATRA 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 06h30

DR JORGE ALEX DE FIGUEIRE-
DO GOMES

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DR ENIO BORDIERI CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 09h00 e às às 15h00

DR TIAGO MÁXIMO ARRUDA PEDIATRA 4ªs feiras às 13h00   

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO

CLÍNICO GERAL 4ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

Obs: Dr. Diego atende na 1ª e 3ª  terça-feira período da manhã e nas demais manhã e tarde.

UBS BELO HORIZONTE
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras das 12h00 às 17h00

DR DAVI CAVALHEIRO SALÉM 
JUNIOR

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras às 07h00

DR RODRIGO DA TRINDADE 
FERRÃO

CLÍNICO GERAL Dia 01/08 às 13h00, 03/08 às 08h00, 08/08 às 
08h00, 16/08 às 13h00, 18/08 às 08h00 e às 
13h00, 21/08 às 13h00, 22/08 às 08h00 e às 
13h00, 23/08 às 08h00 e às 13h00, 24/08 às 
08h00 e 25/08 às 08h00

DRA. MICHELLI DE FREITAS 
GOMES

PEDIATRA 5ªs feiras às 08h00

DR SHIGUEOSHI SAKASHITA PEDIATRA 2ªs feiras e 4ªs feiras às 08h00

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 2ªs feiras às 13h00 e 3ªs feiras às 08h00 e às 
13h00 (quinzenalmente)

DRA AREANA D. NASCIMENTO 
MENDONÇA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras às 08h00

DR ANTONIO LUIZ ROLIM DO 
AMARAL

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 07h00

Obs: A agenda do Dr Rodrigo é diferenciada devido a escala dele no Hospital Regional e Unimed onde atua 
como anestesista.
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PAS BELA VISTA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA AREANA D. NASCIMENTO 
MENDONÇA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras às 13h00, 4ªs feiras e 6ªs feiras às 
07h00

DR. BRUNO ORSI DO AMARAL CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 13h30 às 16h30

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 5ªs feiras às 07h00 e 6ªs feiras às 07h00

USF VILA ARRUDA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA ROSA YUKIE SAKASHITA 
(Equipe Vermelha)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 16h00

DR FELIPE ARAUJO PESSANHA 
(Equipe Preta)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 07h00 às 17h00

DRA. THAIS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 13h00 às 17h00

DRA ANA CAROLINA VENTURA 
BARROS (Equipe Azul)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00 e 5ªs feiras das 12h00 às 17h00

USF TABOÃOZINHO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL de 2ªs e 4ªs feiras das 11h00 às 17h00 e 6ªs fei-
ras das 10h00 às 17h00

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 13h00, 3ªs feiras das 
07h00 às 13h00 e 4ªs das 11h00 às 17h00

USF CHAPADINHA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR ADILSON FERRANTI CLÍNICO GERAL de 3ªs feiras às 6ªs feiras às 07h00 às 12h00

DR ADILSON FERRANTI CLÍNICO GERAL de 3ªs feiras às 6ªs feiras às 13h00 às 17h00

USF MONTE SANTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARCELA ALBUQUER-
QUE DE CAMPOS

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras e 4ªs feiras das 08h00 às 
12h00 e 5ªs feiras das 08h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00

DR FERNANDO ARRUDA CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 13h00 às 17h00 e 
6ªs feiras das 08h00 às 12h00

USF JARDIM FOGAÇA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA. MARINA GIMENEZ CLÍNICO GERAL 3ªs feiras das 13h00 às 17h00, 4ªs feiras das 
07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e 5ªs fei-
ras das 13h00 às 17h00

DRA CAMILA MESSIAS CASTA-
NHO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00 e 3ªs feiras das 07h00 às 12h00, 4ªs fei-
ras das 07h00 às 12h00 e 5ªs feiras das 07h00 
às 12h00

USF VILA SANTANA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR ANDRE FRANÇANI ROCHA 
DEL GUERRA (Equipe Azul)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 07h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 16h00

DR CARLOS HENRIQUE VAN-
ZELLA GARCIA (Equipe Verm.)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO (Equipe Verm.)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 12h00 às 16h00 e 
6ªs feiras das 07h00 às 12h00

USF VILA MAZZEI
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR. EDGARD CAMARINHA NO-
GUEIROL

CLÍNICO GERAL 4ªs e 5ªs feiras das 10h00 as 16h00

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 6ªs feiras das 07h00 às 
12h00 e das 13h00 às 16h00

USF RECHÃ
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA ARIANY GOLLO FERREI-
RA

CLÍNICO GERAL de 2ª feira a 5ª feira das 07h30 às 11H30 e das 
12h30 às 15h30

DR ALBERTO NEVES CLÍNICO GERAL 2ªS feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 
às 15h00, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00

USF TUPY
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR LEANDRO BARROS MEN-
DONÇA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 5ªs feiras das 13h00 às 16h00, 3ªs 
feiras e 4ªs feiras das 09h00 às 12h00

USF GRAMADINHO

NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA BRUNELLA DE PINHO NO-
GUEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras (USF Gramadinho de manhã e tarde), 
3ªs feiras (PAS Pinheiro Alto, manhã, quinze-
nalmente, intercalando com USF Gramadinho 
e PAS Conceição à tarde), 4ªs feiras (PAS Tur-
vo dos Rodrigues de manhã, quinzenalmente, 
intercalando com USF Gramadinho),

DRA KEILA LOBO LOUREIRO CLÍNICO GERAL 4ªs feiras (PAS Turvo dos Católicos à tarde, 
quinzenalmente, intercalando com USF Gra-
madinho), 5ªs feiras (USF Gramadinho manhã 
e tarde) e 6ªs feiras (PAS Conceição manhã e 
tarde)

USF VARGINHA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA AMANDA HESS BORZAC-
CHINI

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 07h00 às 15h00 na USF dos Claros 
e USF Bairro da Pescaria (intercalando quinze-
nalmente), 4ªs feiras às 07h00 às 15h00 na USF 
Varginha, 5ªs feiras das 07h00 às 15h00 na USF 
São Roque e 6ªs feiras das 07h00 às 15h00 na 
USF Retiro

USF MORRO DO ALTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR. FILIPE PINTO HOLTZ MO-
RAES

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 no PAS Faxinal 
do Rio Acima, 3ªs feiras das 08h00 às 13h00 
na USF Morro do Alto, 4ªs feiras das 07h00 às 
12h00 na USF Rio Acima, 6ªs feiras (quinze-
nalmente) das 07h00 às 12h00 na USF Passa 
Três, intercalando com a USF Morro do Alto

USF CAPÃO ALTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA. JÉSSICA BUGALLO 
VILLAVERDE E SOUZA

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00 na PAS Fazenda 
do Banco, 4ªs feiras às 07h00 e às 13h00 no 
PAS Jurumirim, intercalando, quinzenalmente 
com USF Capão Alto, 5ªs feiras às 07h00 e às 
13h00 no PAS Carlos Lamarca e 6ªs feiras às 
07h00 e às 13h00 na USF Capão Alto

Itapetininga, 10 de agosto de 2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado a Notificação de Lançamento de n. 01/17 ao proprietário de um 
imóvel sito a RUA JURACI MANOEL FERREIRA, CAMBUI com inscrição cadastral n. 01.09.427.0452.001, 
no valor de R$ 1.282,66 (Hum mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), proveniente da 
taxa de prestação de serviços executados pela Prefeitura de Itapetininga, calculados de acordo com a Lei nº 
5.966 de 24/11/2014, conforme artigo 8º.

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado a Notificação de Lançamento de n. 02/17 ao proprietário de um 
imóvel sito a RUA AVELINO CESAR, JARDIM PAULISTA com inscrição cadastral n. 01.08.050.0086.001, 
no valor de R$ 1.577,50 (Hum mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), proveniente da 
taxa de prestação de serviços executados pela Prefeitura de Itapetininga, calculados de acordo com a Lei nº 
5.966 de 24/11/2014, conforme artigo 8º.

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 10 de agosto de 2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

- Através do presente EDITAL fica aplicado a Notificação de Lançamento de n. 0939/17 ao proprietário de um 
imóvel sito a RUA NABOR HOLTZ, JARDIM SANTA INÊS com inscrição cadastral n. 01.02.550.0280.001, 
no valor de R$ 1.183,12 (Hum mil cento e oitenta e três reais e doze centavos), proveniente da taxa de 
prestação de serviços executados pela Prefeitura de Itapetininga, calculados de acordo com a Lei nº 5.966 de 
24/11/2014, conforme artigo 8º.

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017
PROCESSO Nº 625/2017, TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço por Item, OBJETO: contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de links de internet banda larga para unidades escolares de ensino infantil, 
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de ensino fundamental, centro de educação complementar, Universidade Aberta do Brasil U.A.B., CEPROM 
e Departamentos da Secretaria Municipal de Educação. Considerando a SUGESTÃO DO PREGOEIRO, e 
diante das atribuições legais a mim concedidas pela Lei Federal nº 8.666/93, REVOGO o certame, nos termos 
do artigo 49 da Lei Federal em comento. Itapetininga, 16 de maio de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 52/2017
AQUISIÇÃO DE CESTA DE ALIMENTOS - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO). De acordo com todo o exposto no processo e após o julgamento do recurso, Adju-
dico e Homologo a licitação, em epígrafe, a favor da empresa JV ALIMENTOS LTDA, o lote 001, pelo valor 
unitário de R$ 119,00  por cesta, perfazendo o valor total de R$ 714.000,00  e acatando a sugestão do pregoei-
ro REVOGO o lote 002, por tudo que consta no processo, seguem o valor unitários da cesta conforme segue:

Lote 001 – cota aberta

Item Qtde Und. Especificação Marca Vl. Unit estimado
R$

Vl. Total 
estimado
R$

1 2 Paco-
tes

Arroz, polido, longo fino, Tipo 
01, embalagem pacote 05 Kgs. 
Arroz agulhinha tipo 1; longo 
e fino; grãos inteiros; com teor 
de umidade máxima de 15%; 
isento de sujidades e materiais 
estranhos; acondicionado em 
saco plástico transparente e 
atóxico contendo 05 quilos. 
Possuir valor nutricional total 
com composição média para 
cada porção de 50g, com tole-
rância para mais ou para menos 
de 5% de: Valor calórico/ener-
gético: de 168 kcal a 171 Kcal; 
Carboidratos: 39g; Proteínas: 
3,7g; Gorduras Totais: 0g.

 Meu Biju 13,35 26,70 

2 2 Paco-
tes

Feijão Carioca Tipo I, Grupo I, 
Classe cores, embalagem paco-
te 01 Kg. Constituído de grãos 
inteiros e sãos; com teor de 
umidade máxima de 15%; isen-
to de material terroso, sujidades 
e mistura de outras variedades 
e espécies; acondicionado em 
saco plástico transparente e ató-
xico de 01 quilo. Deverá conter 
na embalagem o número do 
lote e sua validade. Possuir va-
lor nutricional total com com-
posição média para cada por-
ção de 60g, com tolerância para 
mais ou para menos de 5% de: 
Valor calórico/energético: 184 
Kcal; Carboidratos: 32g; Prote-
ínas: 14g; Gorduras Totais: 0g; 
Fibra Alimentar: 16g; Cálcio: 
74mg; Ferro: 4,8mg; Magné-
sio: 126mg; Fósforo: 231mg; 
Zinco: 1,74mg; Vitamina B1: 
0,10mg; Vitamina B3: 2,40mg; 
Vitamina B6: 0,39mg; Vitami-
na B9: 0,39mg.

 Calvo 4,80  9,60

3 2 Unida-
des

Óleo de soja, refinado. Produto 
obtido a partir da prensagem do 
grão de soja, tipo 01, refinado, 
tendo sofrido processo tecno-
lógico adequado, com adição 
de antioxidante: Acido Cítrico; 
Vitamina E, não deverá conter 
gorduras trans, e não deve-
rá conter glúten. Embalagem 
pet de 900ml. Suas condições 
deverão estar de acordo com 
a NTA 50 Decreto 12.486 de 
20/10/1978. 

 Leve 3,75  7,50

4 1 Pacote Farinha de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico. Fari-
nha de Trigo especial, enrique-
cida com ácido fólico e ferro, 
embalada em sacos plásticos 
resistentes e atóxicos, com peso 
líquido de 01 (um) quilo. De-
vendo se apresentar limpa, 
seca, com umidade máxima de 
15% (quinze por cento). Isenta 
de insetos, odores ou sabores 
estranhos ou impróprios. Suas 
condições deverão estar de 
acordo com a Instrução Norma-
tiva 08/05, RDC 263/05, RDC 
14/14 e suas alterações poste-
riores.

 Celina  2,35 2,35

5 1 Pacote Sal, embalagem com 01 Kg. 
Sal refinado iodado, com no 
mínimo de 96,95% de cloreto 
de sódio e sais de iodo; acon-
dicionado em saco de plástico 
resistente contendo 01 quilo. 
Suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA 71 De-
creto 12.486 de 20/10/1978. 

 Nobre  0,90  0,90

6 2 Unida-
des

Extrato de tomate, simples e 
concentrado. O extrato de to-
mate deve ser preparado com 
frutos maduros, escolhidos, 
sãos, sem pele e sementes. O 
produto deve estar isento de 
fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Em-
balagem: deve estar intacta, em 
latas de flandres não apresen-
tando ferrugem, amassamento, 
vazamento, abaulamento, em-
balagem tetra pak ou embala-
gem tipo sache de no mínimo 
140 gr. A rotulagem deve con-
ter no mínimo as seguintes in-
formações: nome e/ou marca, 
ingredientes, data de validade e 
informações nutricionais.

 Bonare  1,16 2,32

7 2 Pacote Macarrão tipo espaguete pacote 
500g. Macarrão tipo espague-
te Composto por sêmola e/ou 
farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos, 
corantes naturais. Isento de 
sujidades, parasitas, admitin-
do umidade máxima de 13%; 
contém glúten; acondicionado 
em saco plástico transparente, 
atóxico, contendo 500 gramas. 
Suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA 49 De-
creto 12.346 de 20/10/1978. 

 Santa 
Amália

 2,10  4,20

8 5 Paco-
tes

Açúcar refinado especial. Obti-
do da cana de açúcar, refinado; 
com aspecto, cor, cheiro pró-
prios, sabor doce; com teor de 
sacarose mínimo de 99%P/P e 
umidade máxima de 3%P/P; 
sem fermentação, isento de su-
jidades, parasitas, materiais ter-
rosos e detritos de animais ou 
vegetais. Suas condições deve-
rão estar de acordo com a NTA 
– 52/53 Decreto 12.486/1978.

 Guarani  2,41  12,05

9 2 Pacote Farinha de milho amarela. 
Embalada em sacos plásticos 
resistentes e atóxicos, com 
peso líquido de 500gr. Deven-
do se apresentar limpa, seca, 
com umidade máxima de 15% 
(quinze por cento). Isenta de 
insetos, odores ou sabores es-
tranhos ou impróprios. Suas 
condições deverão estar de 
acordo com a Instrução Norma-
tiva 08/05, RDC 263/05, RDC 
14/14 e suas alterações poste-
riores.

 PQ  2,50  5,00

10 1 Pacote Café em pó torrado e moído, 
embalado a vácuo 500g. Café 
em pó homogêneo, torrado 
e moído, (extra-forte). De-
vendo estar de acordo, com a 
NTA 44 (Decreto nº. 12486 
de 20/10/78), embalagem de 
500 gramas com selo de pure-
za ABIC. O produto e o rótulo 
deverão estar de acordo com a 
legislação em vigor.

 Pelé  9,40  9,40

11 2 Paco-
tes

Biscoito doce tipo maisena 
400g. Biscoito tipo maisena 
composto basicamente por fa-
rinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e outras 
substâncias permitidas. Emba-
lados em pacotes plásticos de 
200g. Suas condições deverão 
estar de acordo com a NTA 48 
Decreto 12.486 de 20/10/1978 
e suas alterações posteriores. 
O produto deve ser fabricado a 
partir de matérias-primas sãs e 
limpas, isentas de material ter-
roso, parasitas e larvas.

 Bela vis-
ta

3,63 7,26
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12 1 Pacote Papel higiênico folha dupla, 
embalagem 4 rolos de 30 me-
tros. Papel higiênico folha 
dupla, composto por 100% de 
fibras de celulose, picotado e 
gofrado acondicionado em em-
balagens plásticos com 4 rolos 
de trinta metros cada.

 Duetto  3,00  3,00

13 2 Unida-
des

Sabonete em tablete, embala-
gem de 90g. Tablete comum; 
90 gramas; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega; 
aos procedimentos ADM. De-
terminados pela ANVISA. Tes-
tado dermatologicamente

 Nips  1,23  2,46

14 1 Unida-
des

Creme dental com flúor, com 
no mínimo 1200 ppm de flúor, 
componentes aceitos. Acondi-
cionado em bisnaga com 90g.

 Ice Fresh  2,07  2,07

15 1 Unida-
des

Pó Achocolatado, embalagem 
400g. Achocolatado em pó ob-
tido pela mistura do cacau em 
pó com o açúcar, composto por: 
açúcar, cacau em pó, maltodex-
trina, minerais (Ferro, Zinco e 
Selênio), vitaminas (E, C, B1, 
B2, B6, B9, B12), sal emulsifi-
cante lecitina de soja e aromati-
zante. Suas condições deverão 
estar de acordo com a resolu-
ção CNNPA 12 de 24/07/1978. 
Possuir valor nutricional na 
porção de 20g:  mínimo de 0,5g 
de proteína, máximo de 0,3g 
de gorduras totais, mínimo de 
5,1 mcg de selênio, mínimo 
de 6,75mg de vitamina C; de 
2,1mg de Ferro e 1mg de Zin-
co. Embalagem sachê contendo 
400 (quatrocentos) gramas.

 Geneo  3,99 3,99 

16 1 Pacote Fubá, embalagem pacote com 
500g. Fubá de Milho Mimoso. 
Obtido do grão de milho moí-
do, enriquecido com ferro e áci-
do fólico, embalado em sacos 
plásticos atóxicos, com peso 
líquido de 500 (quinhentos) 
gramas. Devendo se apresentar 
limpo e seco, com umidade má-
xima de 15% (quinze por cen-
to). Com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios. Com ausência 
de mofo e ranço, isento de inse-
tos, odores ou sabores estranhos 
ou impróprios. Suas condições 
deverão estar de acordo com a 
Resolução RDC 263/05, RDC 
344/02, RDC 259/02, RDC 
360/03, RDC 14/14 e suas al-
terações posteriores. O produto 
deve ser fabricado a partir de 
matérias-primas sãs e limpas, 
isentas de material terroso, pa-
rasitas e larvas. Acondicionado 
em embalagem plástica atóxica 
contendo 500g.

 PQ  1,50  1,50

17 2 Unida-
des

Chá mate, embalagem 250 gra-
mas

 União  6,35  12,70

18 2 Latas Sardinha em óleo comestível, 
preparada com pescado fres-
co, limpo, eviscerado, cozido. 
Imersa em óleo comestível. 
Acondicionado em recipiente 
de folha de flandres íntegro, 
resistente, vedado hermetica-
mente e limpo, contendo no 
mínimo 80g de peso líquido 
drenado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação, informação 
nutricional, data de validade, 
quantidade do produto e regis-
tro do produto no Ministério da 
Agricultura (SIF). O produto 
deverá apresentar validade mí-
nima de 06 (seis) meses a partir 
da data de entrega na unidade 
requisitante.

 Robin-
son Cru-
soe

 3,00  6,00

   Valor unit.  R$ 119,00
 

Valor total para 6.000 (seis mil) 
cestas

R$ 714.000,00

ITAPETININGA, 08 de Agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

DECRETO 1.571, DE 02 DE JANEIRO DE 2017

TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 122/2015
LOCADORA: Fabíola Aparecida Cardoso Serafim. LOCATÁRIA: Município de Itapetininga. MODALI-
DADE: Inexigibilidade nº 08/2015. PROCESSO 230/2015. OBJETO: Locação de salão comercial para as 
instalações anexas do cartório da 52º Zona Eleitoral do Estado de São Paulo - Secretaria de Gabinete. PROR-
ROGAÇÃO: 12 meses. REAJUSTE: Aplica-se o IGPM de 1,5736 % sobre seu valor mensal de R$ 2.133,05. 
ASSINATURA: 24.07.2017. VALOR TOTAL: R$ 25.596,60. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da 
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 46/2017
CONTRATADA: UNI-SOS Emergências Médicas LTDA - EPP. CONTRATANTE: Município de Itapeti-
ninga. MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 40/2017. PROCESSO 863/2017. OBJETO: prestação de 
serviços de gerenciamento, operacionalização e execução do atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e 
emergência - Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO: 02 meses. Valor Total: R$ 1.236.000,00. 
ASSINATURA: 10.07.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 163/2016
LOCADOR: Marcelo Rocha Martins. LOCATÁRIA: Município de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão 
Presencial nº 84/2016. PROCESSO 69/2016. OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as insta-
lações da central de atenção ao egresso e família e da central de penas e medidas alternativas da Secretaria 
de Administração Penitenciária, através do convênio firmado com o Município de Itapetininga, processo 
CRSC Nº 739/2011. PRORROGAÇÃO: 12 meses. REAJUSTE: Aplica-se o IGPM de 1,5736 % sobre o valor 
mensal de R$ 1.500,00; passando para R$ 1.523,00. Valor Total: R$ 18.283,25. ASSINATURA: 19.07.2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO DA ATA Nº 08/2017
DETENTORA: DROGAFONTE LTDA. ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Itapetininga. MODALI-
DADE: Pregão Presencial n° 201/2016. Processo nº 292/2016. OBJETO: Aquisição de medicamentos para 
atendimento dos pacientes da Rede Básica de Saúde, constantes ou não na lista RENAME - Secretaria Muni-
cipal de Saúde - ALTERAÇÃO: Fica alterado a marca do item 61 (Nifedipina 20 mg, marca GEOLAB para 
NEO Química - Brainfarma). ASSINATURA: 07.07.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, inciso I e 65, 
inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2017
CONTRATADA: Empresa de Ônibus Circular Nossa Senhora Aparecida LTDA - EPP. CONTRATANTE: 
Município de Itapetininga. Processo nº 102/2016. MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 132/2016. OB-
JETO: Contratação de empresa para transporte - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Valor 
Total: R$ 58.778,22. Vigência 60 dias. ASSINATURA: 26.07.2017. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2017
CONTRATADA: COOK Shallom LTDA ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Processo nº 
169/2016. MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 104/2016. OBJETO: fornecimento de refeição em cuba, 
para os pacientes do CAPS II, CAPS AD e CAPS IJ - Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R$ 
136.920,00. Vigência 05 meses. ASSINATURA: 20.07.2017.

EXTRATOS DE TERMOS DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 31/2017
Pregão Presencial 47/2017 – PROCESSO 954/2017 – OBJETO: Aquisição de medicamentos constantes ou 
não na lista RENAME, para Rede Municipal– Secretaria Municipal de Saúde. ASSINATURA: 17.07.2017. 
VIGÊNCIA: 12 meses. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. DETENTORAS: a)Cristá-
lia Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA - itens 01 e 06; b) Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA: itens 
02, 04, 07 e 15; c)DUPRATI Hospitalar Comércio, Importação e Exportação LTDA: item 11.
Itapetininga, 09.08.2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE:  NOTIFICAÇÃO DE OBRAS INDIVIDUAL 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notificação de Obras Individual 697/2017 
para a obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 900018494 e do CPF/CNPJ n. 
286.756.318-63, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, 
de Obras de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, 
Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem.” com paradeiro desconhecido no 
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 
de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) 
lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966 e decreto nº 1.198 de 19 de fevereiro de 2014, no valor de R$ 1.759,14 
(mil setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido 
à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo 
de Início de Ação Fiscal protocolado sob o n. 22.106 de 13 de junho de 2012, proveniente da prestação de 
serviços conforme subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 
de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, o contribuinte NOTIFICADO, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003. 
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados 
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tribu-
tário Municipal. 
Itapetininga/SP, 02 de agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE:  NOTIFICAÇÃO DE OBRAS INDIVIDUAL
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notificação de Obras Individual 699/2017 
para a obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 900021575 e do CPF/CNPJ n. 
322.787.938-70, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, 
de Obras de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, 
Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem.” com paradeiro desconhecido no 
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 
de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) 
lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966 e decreto nº 1.198 de 19 de fevereiro de 2014, no valor de R$ 3.849,77 
(Três mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), mais os respectivos acréscimos legais, 
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao 
Termo de Início de Ação Fiscal protocolado sob o n. 2213 de 19 de janeiro de 2012, proveniente da prestação 
de serviços conforme subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 
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29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, o contribuinte NOTIFICADO, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de 
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
 - Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados 
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tribu-
tário Municipal. 
Itapetininga/SP, 02 de agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMUNICADO
Nos termos do Decreto Municipal nº 1.643, de 14 de julho de 2017, que dispõe sobre o recadastramento dos 
servidores efetivos da Prefeitura, visando a necessidade de atualizar os dados cadastrais dos servidores, co-
municamos que a ficha de recadastramento está disponível nas secretarias e no portal da Prefeitura.
As fichas devem ser digitadas ou preenchidas com letra de forma legível, e entregues ao superior imediato 
que ficará responsável pela entrega delas na secretaria em que está lotado.
O Departamento de Gestão de Pessoas e o Setor de Administração de Pessoal estão à disposição para qual-
quer esclarecimento.
Atenciosamente.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar das Audiên-
cias Públicas que serão realizadas dos dias 22 a 26 de agosto, conforme programação abaixo descrita, para 
discutir o Orçamento Público Municipal para 2018, para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA).
DATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – LOA/LDO/PPA
Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual
REGIÃO 01
DATA:22/08/2017 – (TERÇA-FEIRA)
HORÁRIO:19 Hs
LOCAL:EMEIF PROF ª. MARIA APARECIDA CARDOSO E SILVA
ENDEREÇO:RUA JOSÉ FERREIRA MENK, 30 - TABOÃOZINHO
BAIRROS DA REGIÃO: Taboãozinho / Nova Itapetininga / Chapada Grande / Vila Aparecida / Jardim 
Brasil / Vila Leme / Jardim Fogaça / Vila Luiz Antônio / Jardim Itália / Vila Monteiro / Jardim Maricota / 
Vila Recreio / Jardim Monte Santo / Vila Rica / Jardim Paulista / Vila Serafim / Morada do Sol e adjacências.
REGIÃO 02
DATA:23/08/2017 – (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO:19 Hs
LOCAL:EMEIF PROF. FRANCISCO FABIANO ALVES
ENDEREÇO:RUA ELESBÃO BRANCO DA SILVA, 295 – CENTRAL PARQUE 4L
BAIRROS DA REGIÃO: Residencial Bancários / Vila Carolina / Central Parque 4L / Vila Francisca / Centro 
/ Vila Labrunetti / Chapadinha / Vila Maciel / Estância Conceição / Vila Nastri 1 / Jardim Bela Vista / Vila 
Nastri 2 / Jardim Colombo / Vila Apolo / Parque São Bento / Vila Rubens / Vila Bandeirantes / Vila Sotemo 
/ Vila Barth e adjacências.
REGIÃO 03
DATA:24/08/2017 – (QUINTA-FEIRA)
HORÁRIO:19 Hs
LOCAL:EMEIF PROF ª. APARECIDA MYRTES DE MELLO
ENDEREÇO:RUA PE. CARLOS REGATIERI, 780 – VILA REIS
BAIRROS DA REGIÃO: Jardim Dayse / Vila Mazzei / Jardim Leonel  / Vila Palmeira / Jardim Margarida / 
Vila Piedade/ Jardim Maria Luiza / Vila Regina / Jardim Shangrilá / Vila Reis / Residencial Athenas do Sul 
Vila Rio Branco/ Vila Alves / Vila Santana / Vila Garrido / Vila Sônia / Vila Hungria / Vila Santa Isabel / Vila 
José Salem e adjacências.
REGIÃO 04
DATA:25/08/2017 – (SEXTA-FEIRA)
HORÁRIO:19 Hs
LOCAL:EMEIF PROF ª. THEREZINHA ANNUNCIATO E. SOARES
ENDEREÇO:RUA VICENTE RODRIGUES FURTADO s/n – VILA CARVALHO
BAIRROS DA REGIÃO: Conj. Habitacional Paulo Ayres / Conjunto Nisshimbo do Brasil / Estância 04 
irmãos / Jardim Casa Grande / Jardim Marabá / Jardim São Camilo / Jardim Vieira de Moraes / Parque da La-
goa/Portal da Figueira / Vila Arruda / Vila Belo Horizonte / Vila Carvalho / Vila Célia / Vila Judith / Vila Olho 
d’Água / Vila Paulo Ayres / Vila Progresso / Vila São João / Vila São Pedro / Vila Vendramini e adjacências.
DISTRITOS E BAIRROS DA ZONA RURAL
DATA:26/08/2017 (SÁBADO)
HORÁRIO:10 HS
LOCAL:EMEIF PROF. ZARIFE YARED
ENDEREÇO:AV. PROFº.FRANCISCO VÁLIO, 505 – CENTRO.
DISTRITOS E BAIRROS DA ZONA RURAL: Conceição / Gramadinho / Morro do Alto / Rechã / Tupi / 
Varginha e Bairros da Zona Rural.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

LEI COMPLEMENTAR Nº 133, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
“Dispõe sobre a revisão e atualização do Código de Obras e Edificações do Município de Itapetininga e dá 
outras providências.” 
(Projeto de Lei Complementar nº 08/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita 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:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º. Fica instituída a revisão e atualização do Código de Obras e Edificações que dispõe sobre as normas 
e os procedimentos administrativos para licenciamento e controle das obras e edificações no território do 
município de Itapetininga, objetivando a harmonia urbanística, valorização dos imóveis e o bem-estar da 
população, atendendo ao disposto na legislação urbanística Federal, Estadual, Lei do Plano Diretor e Lei 
Orgânica do Município.
Art. 2º. Pela presente Lei Complementar fica instituído também o “Procedimento Simplificado” para licen-
ciamento de obras e edificações residenciais unifamiliares e edificações comerciais de até dois pavimentos, 
ampliação e regularização de residência unifamiliar, condomínios residenciais ou de salões comerciais de 
até dois pavimentos, devendo ser assistidas por profissional devidamente habilitado e cumprir as exigências 
estabelecidas nesta Lei Complementar, além das disposições Federais e Estaduais relativas à matéria.

§ 1º. Os padrões e critérios adotados nos projetos deverão atender à NBR 9050 quanto à acessibilidade de 
pessoas com deficiências a edificações, espaços mobiliários e equipamentos urbanos.
§ 2º. Para todas as obras e edificações, mencionados no “caput” do artigo, e seus respectivos projetos, deverão 
também ser consideradas diretrizes referentes às legislações climáticas e de sustentabilidade, pertinentes. 
Art. 3º. A análise e aprovação de projetos de obras e edificações novas, ampliações, reformas, adequações, 
legalizações e substituição para fins residenciais, comerciais e industriais será de responsabilidade do corpo 
técnico da Prefeitura de Itapetininga, de acordo com esta Lei Complementar, as demais Legislações Urbanís-
ticas, Lei do Plano Diretor, bem como o Código Sanitário do Estado de São Paulo, Lei nº 10.083/98 e Decreto 
Estadual nº 12.342/78.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4º. Para efeito da presente Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:
I - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
II – Alvará de licença: Documento expedido pela Prefeitura, assegurando a concessão de direito de construir.
III – Auto de Vistoria: Documento expedido pela Prefeitura reconhecendo o empreendimento em condições 
de ser utilizado.
IV - Área de Venda: área interna da edificação comercial, correspondente ao total da área construída, ex-
cluídos os espaços destinados a depósitos, administração, sanitários, circulação e serviços exclusivos dos 
funcionários ou outras dependências congêneres;
V – ART ou RRT: Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica, documento emitido pelo profissional 
para cada obra ou serviço, preenchido de acordo com ato normativo do Conselho Regional com atuação sobre 
as áreas da Engenharia ou de Arquitetura e Urbanismo do qual o profissional é registrado;
VI - Escala Adequada: Escala que permita a visualização e o exame do projeto;
VII - Especificação ou Memorial Descritivo: descrição dos materiais ou serviços empregados na construção;
VIII - Auto de Conclusão de Obra: documento que certifica ter sido a obra concluída, de acordo com o projeto 
aprovado;
IX - NBR: Norma Brasileira;
X - Vaga presa: vaga de garagem que não possui acesso direto à área de manobra;
XI - Vaga: espaço descoberto destinado ao estacionamento para auto;
XII - Abrigo: espaço coberto de estrutura removível em madeira ou metálica;
XIII - INSS: Instituto Nacional de Seguro Social,
XIV – Projeto de construção nova: projeto de construção em um terreno vazio;
XV – Projeto de Ampliação: projeto de construção de ampliação, contígua ou não, a edificação existente;
XVI – Projeto de Regularização: projeto para legalização de uma obra, total ou parcialmente concluída, que 
atenda este Código e demais exigências pertinentes;
XVII – Projeto de Adequação: projeto em que ocorre a adequação do uso de uma edificação, com ou sem 
acréscimo de área;
XVIII – Projeto de Reforma: projeto em que ocorre modificação na planta ou na estrutura de uma edificação, 
sem alteração de área ou de sua destinação final;
XIX – Projeto de Substituição: projeto que substitui um outro aprovado anteriormente, desde que não tenha 
sido expedido certidão de conclusão da obra.
XX – Projeto de Legalização: projeto de uma edificação concluída, que esteja em desacordo com a legislação 
urbanística e Plano Diretor.
XXI – Memorial de Atividades: descrição das atividades desenvolvidas em uma edificação, seja de serviços, 
comércio ou indústria;
XXII - Profissional Legalmente Habilitado: é o técnico, registrado junto ao órgão regional fiscalizador do 
exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como responsável técnico por pessoa jurídica, 
respeitadas as atribuições e limitações.
XXIII. Proprietário do imóvel: é a pessoa física, jurídica ou pública, portadora do título de propriedade em 
seu nome e devidamente registrado no Cartório de Registro Imobiliário.
XXIV. Possuidor: é a pessoa física, jurídica ou pública, bem como seu sucessor a qualquer título, que tenha de 
fato o exercício pleno ou não do direito de usar o imóvel objeto do procedimento administrativo.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
SEÇÃO I
DO MUNICÍPIO
Art. 5º. O proprietário ou o possuidor do imóvel, ou seu sucessor a qualquer título será responsável pela 
manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do terreno e suas edificações, bem como 
pela observância das disposições deste Código de Obras e Edificações e demais Leis urbanísticas municipais, 
estaduais e federais, assegurando que todas as informações relativas ao seu imóvel estejam cadastradas na 
Prefeitura Municipal.
Art. 6º. A análise de documentos em conformidade com este Código de Obras e Edificações, dependerá:
I – do Proprietário apresentar Título de Propriedade registrado no Ofício de Registro de Imóveis, respon-
dendo o mesmo pela sua veracidade, não reconhecendo a Prefeitura Municipal, ao aceitá-lo, o direito de 
propriedade;
II – do possuidor apresentar qualquer dos seguintes documentos:
a) Contrato com autorização expressa do proprietário, devidamente registrado;
b) Compromisso de compra e venda, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis;
c) Contrato representativo da relação obrigacional, ou relação de direito existente entre o proprietá-
rio e o possuidor direto;
§ 1º. O requerente possuidor, em qualquer caso, responde civil e criminalmente pela veracidade do docu-
mento apresentado, não implicando sua aceitação em reconhecimento, por parte da Prefeitura no direito de 
propriedade sobre o imóvel.
§ 2º. Quando o contrato apresentado não descrever suficientemente as características físicas, as dimensões 
e a área do imóvel, será exigida a Certidão do Registro Imobiliário e, não suprindo esta os quesitos citados, 
poderá ser apresentada planta de levantamento topográfico planialtimétrico executado por profissional legal-
mente habilitado.
§ 3º. É de responsabilidade do possuidor ou proprietário do imóvel, ou seu sucessor a qualquer título, a ma-
nutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, suas edificações e equipamentos, 
bem como pela observância das prescrições desta lei complementar e legislação correlata.
SEÇÃO I
DO PROFISSIONAL
Art. 7º. É obrigatória a participação de profissional legalmente habilitado na elaboração de projetos, na exe-
cução de obras, na elaboração de pareceres técnicos, sempre que assim o exigir a Legislação Federal, relativa 
ao exercício profissional, e ainda a critério da Prefeitura Municipal sempre que entender conveniente, ainda 
que a Legislação não o exija.
Parágrafo único. A atuação do profissional legalmente habilitado está condicionada à demonstração de que se 
encontra em pleno gozo de seus direitos profissionais, em conformidade com a Legislação Federal.
Art. 8º. O profissional legalmente habilitado poderá atuar como autor do projeto, como executor de obras ou 
em ambos os casos, se assim preferir.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código de Obras e Edificações é considerado Autor, o profissional 
legalmente habilitado responsável pela elaboração de projetos, que responderá pelas peças gráficas descritas, 
pelas especificações e exequibilidade de seu trabalho.
Art. 9º. O autor do projeto assume a total responsabilidade pelo trabalho que apresentar, inclusive quanto 
a observância nas Normas Técnicas da ABNT ou outras normas técnicas aplicáveis, da legislação de uso e 
ocupação do solo e das Legislações Estadual e Federal aplicáveis, respondendo, inclusive, pela garantia das 
condições mínimas de higiene, habitabilidade, segurança e estabilidade do seu projeto.
Art. 10. Para os efeitos deste Código de Obras e Edificações, é considerado executor o profissional ou em-
presa legalmente habilitados, que se responsabiliza pela execução ou direção técnica das obras, desde seu 
início até sua total conclusão, respondendo pela sua correta execução e adequado emprego de materiais, em 
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observância às Normas Técnicas da ABNT, ou outras normas técnicas aplicáveis às disposições deste Código 
de Obras e Edificações à Legislação Municipal, referente ao uso e ocupação do solo e às Legislações Estadual 
e Federal aplicáveis.
Parágrafo único. O executor de obras assume a total responsabilidade pelo trabalho de implantação das mes-
mas, inclusive quanto à observância das Normas Técnicas da ABNT, ou outras normas técnicas aplicáveis, a 
Legislações Estadual e Federal aplicáveis, assumindo responsabilidade também pela garantia das condições 
mínimas de higiene, habitabilidade, segurança e estabilidade da edificação.
Art. 11. A Prefeitura de Itapetininga poderá comunicar por escrito, o Conselho Regional com atuação sobre 
as áreas da Engenharia ou de Arquitetura e Urbanismo do qual o profissional é registrado, sobre eventuais 
irregularidades quanto ao seu exercício profissional, bem como quanto ao exercício ilegal da profissão, figu-
rando como interessada junto a este órgão fiscalizador.
Art. 12. A substituição ou transferência do profissional habilitado é permitida.
§1º. É obrigatória substituição do profissional responsável técnico em caso de impedimento de atuação.
§2º. A obra deverá permanecer paralisada quando a baixa e a assunção de responsabilidade técnica ocorrerem 
em épocas distintas.
Art. 13. A Prefeitura de Itapetininga não reconhecerá direitos autorais ou pessoais, decorrentes da aceitação 
de transferência de responsabilidade técnica ou da solicitação de alteração de projeto.
TÍTULO II
DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO
CAPÍTULO I
DA APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 14. Nenhuma obra ou edificação poderá ser iniciada sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal à 
exceção do disposto no §1º, do artigo 22.
Art. 15. As Obras e edificações a serem licenciadas perante a Prefeitura, exceto aquelas previstas no art. 2º 
desta Lei Complementar, deverão ter seus requerimentos instruídos com os seguintes documentos:
I - Cópia do título de propriedade ou posse, ou qualquer documento equivalente;
II - Certificado de cadastro imobiliário ou cópia do carnê de IPTU em que constem as áreas do imóvel e 
construídas, lançadas;
III - Projeto arquitetônico (05 vias de cada prancha);
IV – Memorial descritivo da construção – (05 vias)
V – Memorial de atividades, em 05 vias - (exceto para residências);
VI – cópia do Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho Regional com 
atuação sobre as áreas da Engenharia ou de Arquitetura e Urbanismo do qual o profissional é registrado, com 
todos os dados referentes à obra ou edificação desejada.
§ 1º - A representação gráfica dos projetos deve seguir as diretrizes da ABNT. 
§ 2º. O projeto arquitetônico básico do edifício compreende, no mínimo:
a) Implantação da edificação no terreno, na escala 1:100 ou 1:200, devidamente cotada, com todos 
os elementos que caracterizam o terreno, suas dimensões, orientação magnética, recuos de todos elementos 
salientes, reentrantes, áreas e poços, além da posição das vias, vielas, passeio público, meio fio e na ausência 
desse a distância do início do lote em relação ao eixo da via pública, além de outros (e demais) dados neces-
sários à perfeita caracterização da obra;
b) Planta baixa de todos os pavimentos, na escala 1:100 ou 1:50, devidamente, cotada, com as dimen-
sões dos ambientes, sua destinação e áreas, vãos de iluminação e ventilação, além da indicação dos níveis dos 
pisos;
c) Cortes ou perfis, longitudinais e transversais, na escala adequada, que contenham: a posição da 
edificação a ser construída, sua altura e todos os elementos salientes ou reentrantes, a identificação precisa do 
número de pavimentos, com indicação dos respectivos níveis, e da escada, quando houver, bem como tipo de 
piso dos compartimentos e barras impermeáveis onde for necessário;
d) Fachada, caracterizada como frontal ou voltada à via principal na escala 1:100 ou 1:50, do edifí-
cio;
e) Quadro indicando as áreas de iluminação e ventilação dos cômodos e de suas portas de acesso;
f) Detalhes dos elementos construtivos especiais tais como: elevadores, escadas, rampas, reservató-
rios, fossas sépticas e poços absorventes, muros de arrimo para alturas superiores 2,50 m;
Art. 16. Nos projetos de reforma, ampliação e reconstrução de edificações existentes, deverão ser demonstra-
das objetivamente, as partes a demolir, a construir e a regularizar, com a seguinte coloração:
a) Preta, os elementos construtivos à permanecer;
b) Vermelha, os elementos construtivos à construir;
c) Amarela, os elementos construtivos à a demolir.
Art. 17. No caso de obras e edificações caracterizadas por reforma sem acréscimo de área construída, mu-
dança de uso ou alteração da compartimentação, fica dispensada a apresentação de projeto nos termos do § 
2º, do art. 15.
Art. 18. Independem de licença ou comunicação, os serviços de:
I - reparos e substituição de revestimentos em geral, inclusive externos, até dois pavimentos, desde que não 
haja alteração na fachada;
II - limpeza e pintura de edifícios que não dependam de andaime ou tapumes;
III - reparos e pavimentação de passeios em geral, porém o padrão deverá ser mantido;
IV - reparos e substituições de telhas partidas, calhas e condutores;
V - reparos e manutenção de instalações que não impliquem aumento de capacidade;
VI - construção de muros, gradis, nas divisas não confinantes com logradouros públicos, sem função de 
contenção;
VII - modificações em muros ou gradis existentes, inclusive alteamento até a altura máxima de 2.50 m, se 
maior, com anuência do vizinho, quando divisório.
Art. 19. Independe de licença, sendo obrigatória a comunicação prévia acompanhada de registro ou anotação 
de responsabilidade técnica, ao órgão competente, dos serviços de:
I - limpeza e ou pintura de edificação que impliquem necessidade de andaime ou tapume, a critério da Pre-
feitura;
II - obras emergências que interfiram em sistemas estruturais;
III - substituição de cobertura em geral, a critério da administração;
IV - impermeabilização em geral, a critério da Prefeitura.
Parágrafo único. É obrigatório o alvará de licença de construção para qualquer obra, edificação ou serviço que 
implique interferência com logradouro público ou com edifício tombado pelo Patrimônio Histórico, Artístico, 
Paisagístico e Cultural.
Art. 20. O procedimento administrativo será instruído com o requerimento do interessado e analisados frente 
à Legislação urbanística pertinente, notadamente ao Plano Diretor, sem prejuízo da observância, por parte do 
autor do projeto, das Legislações Estadual e Federal, bem como das Normas Técnicas da ABNT, ou outras 
normas técnicas aplicáveis.
Parágrafo único. Em um único procedimento administrativo poderão ser analisados os diversos pedidos re-
ferentes a um mesmo imóvel e, anexados também os eventuais pedidos de reconsideração ou de recurso.
Art. 21. O procedimento administrativo que apresentar elementos incompletos ou incorretos, e necessitar de 
ajustes, complementação da documentação, ou de esclarecimentos, será objeto de notificação ao interessado 
ou profissional para que as falhas sejam sanadas.
§ 1º. A análise, objeto de procedimento administrativo, será indeferida, caso não seja atendida a notificação 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da chamada, e remetida à fiscalização para acom-
panhamento ou embargo imediato diante da constatação de início irregular de obra ou edificação pelo órgão 
municipal responsável pela fiscalização.
§ 2º. A formalização de pedido de reconsideração de despacho ou recurso deverá ser apresentada no prazo 
de 15 (quinze) dias da data do indeferimento, e o prazo para análise e decisão, por parte da Prefeitura, não 
poderá exceder:
I - 15 (quinze) dias nos processos administrativos que tratem de residências unifamiliares;
II - 30 (trinta) dias nos demais processos que tratem de obras e edificações não residenciais.

§ 3º. O curso do prazo, de que trata o §1º, ficará suspenso durante a pendência do atendimento pelo requeren-
te, de exigências feitas na notificação.
Art. 22. Transcorrido o período da análise e decisão ao processo que trate de aprovação de projeto e, desde 
que o projeto não dependa de aprovação de órgãos externos, a Prefeitura de Itapetininga poderá expedir o 
Alvará de licença de construção.
§1º. Decorridos 30 (trinta) dias da análise de que trata o § 1º do artigo 21, sem decisão do processo de apro-
vação do projeto, a obra ou edificação poderá ser iniciada, sendo de inteira responsabilidade do proprietário e 
dos profissionais envolvidos, a observância na execução da obra, das disposições estabelecidas neste Código 
de Obras e Edificações, da legislação urbanística municipal pertinente, das Legislações Estadual e Federal e 
das Normas Técnicas da ABNT e de outras normas técnicas aplicáveis.
§ 2º. Deferido o processo, o profissional técnico habilitado será comunicado para retirar as vias do projeto 
aprovado, encaminhado ao setor de cobrança de taxas e emolumentos tocantes à sua aprovação, e posterior-
mente será remetido à fiscalização para acompanhamento e medidas administrativas cabíveis referentes à 
obra ou edificação.
§ 3º. Obrigatoriamente um dos exemplares do projeto, devidamente aprovado, carimbado e visado, cópia do 
alvará de licença de construção, deverão estar no local da obra ou edificação a fim de serem examinados pelas 
autoridades encarregadas da fiscalização.
§ 4º. A validade do alvará de licença de construção será de 02 (dois) anos podendo ser revalidado a pedido 
do interessado por igual período.
§ 5º. Vencido o prazo sem que haja solicitação de revalidação do alvará, o processo será comunicado à fisca-
lização para verificar no local o término da obra ou edificação, objetivando:
I - se concluída, de acordo com o disposto neste código, será emitido o respectivo Auto de Conclusão de 
Obra, não havendo a necessidade de solicitação por parte do interessado e não isentado este do pagamento 
das taxas pertinentes;
II - se em execução será concedido um prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da notificação feita, para que o 
interessado providencie a solicitação de revalidação do Alvará de Construção, sob pena de embargo de obra 
e demais medidas pertinentes;
III - se paralisada, independentemente da etapa em que se encontre, será notificado o interessado para que 
no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, providencie a revalidação do Alvará de Construção, caso contrário a 
aprovação será cancelada;
§ 6º. Na aprovação do novo prazo o projeto será reexaminado e a obra ou edificação deverá ser vistoriada.
Art. 23. Serão permitidas modificações no projeto desde que o interessado solicite nova análise e aprovação 
através da apresentação de projeto “Substitutivo”, sem rasuras, colagens ou emendas, na forma como foi 
construído e caso a área tenha sido alterada para maior será feita a cobrança das taxas devidas, proporcional-
mente a área acrescida.
§ 1º. O projeto “Substitutivo” aprovado, cancelará automaticamente o anteriormente aprovado.
§ 2º. No caso de redução de área não haverá ressarcimento por parte da Prefeitura, dos valores recolhidos na 
aprovação anterior.
Art. 24. As obras e edificações que demandem aprovações externas aos setores técnicos da Prefeitura, quan-
do obrigatórias, deverão ser apresentadas no procedimento administrativo antes da expedição do Alvará de 
licença de construção.
Parágrafo único. A critério da Prefeitura de Itapetininga, a expedição do Alvará de licença de construção 
poderá ser expedido antes das aprovações externas, de que trata o “caput” do artigo, ficando condicionado-as 
quando da expedição do Auto de Conclusão de Obra.
Art. 25. No desenvolvimento dos projetos técnicos, são de inteira responsabilidade do autor, as dimensões, 
áreas e funções dos compartimentos das obras e edificações aludidas nesta Lei Complementar, que deverão 
obedecer dispositivos do Código Sanitário do Estado de São Paulo (Decreto 10.083/98), sem prejuízo das 
demais Legislações Estadual e Federal em vigor, bem como Normas da ABNT ou outras normas técnicas 
aplicáveis.
Art. 26. A aprovação de projetos prescreverá em 2 (dois) anos contados da data do deferimento do pedido 
desde que não expedido o Alvará de licença de construção, podendo ser prorrogado, a pedido do interessado, 
por iguais períodos, desde que por ocasião do pedido, todas as aprovações referentes a outros órgãos estejam 
em plena validade ou devidamente atualizadas.
Art. 27. As diferenças em medidas lineares com até 3% (três por cento) e de até 5% (cinco por cento) em 
áreas, serão toleradas para os efeitos dos dispositivos deste Código de Obras e Edificações.
Parágrafo único. O acréscimo constatado será lançado no Cadastro imobiliário Municipal, para fins de tri-
butação.
SEÇÃO I
DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO
Art. 28. Todas as obras e edificações citadas no artigo 2º, da presente Lei Complementar, deverão ser assisti-
das por profissional devidamente habilitado e cumprir as exigências estabelecidas nesta Lei Complementar.
Parágrafo único - Excluem-se da abrangência desta Lei Complementar os salões comerciais que necessitam 
da análise da Vigilância Sanitária.
Art. 29. Para início da obra, ampliação ou regularização a que se refere o artigo 2º, o requerente deve apre-
sentar ao órgão da Prefeitura, o comunicado de início da obra ou o comunicado de regularização, padronizado 
pela Municipalidade, devidamente assinado por ele e pelo responsável técnico, junto com a documentação do 
imóvel, notadamente os itens I, II e VII do art. 15.
§ 1º. O proprietário da obra e/ou interessado devidamente autorizado e o responsável técnico devem se certi-
ficar, de antemão na Prefeitura, se há restrição de qualquer natureza sobre o imóvel.
§ 2º. Entendem-se, para fins desta Lei Complementar, salões comerciais de dois pavimentos aqueles que 
forem compostos por térreo e primeiro pavimento e, eventualmente, pavimentos no subsolo.
Art. 30. O comunicado de início da obra, ou o comunicado de regularização, deve conter as informações 
abaixo descritas:
a) Identificação do proprietário do terreno e/ou interessado devidamente autorizado;
b) Identificação do responsável técnico, com o respectivo Registro e documento de Responsabilidade 
Técnica expedido pelo Conselho Regional do qual o profissional é registrado;
c) Identificação do terreno e sua inscrição cadastral municipal;
d) Dados da construção;
e) Projeto de implantação com o contorno da obra ou edificação, contendo os recuos da mesma às 
divisas do terreno;
f) Memorial descritivo da obra;
g) Termo de compromisso de obediência às normas municipais.
Art. 31. Os tributos incidentes na obra terão como base de cálculos os dados contidos no comunicado.
Art. 32. O protocolo do comunicado será o alvará de licença de construção provisório.
§ 1º. Os recibos de cada uma das parcelas quitadas dos tributos serão o alvará;
§ 2º O alvará disposto no parágrafo anterior terá validade até a data de vencimento da próxima parcela.
Art. 33. Se a obra for concluída irregularmente, serão aplicadas, ao proprietário e ao responsável técnico, as 
multas previstas no Código de Obras do Município e demais Leis pertinentes ao caso.
Art. 34. Ao final da construção, o proprietário e o responsável técnico deverão apresentar ao setor competente 
o comunicado firmando o término da construção, de acordo com os dados apresentados; mediante o qual será 
emitido o respectivo habite-se ou certificado de conclusão de obra.
Parágrafo único. As alterações ocorridas durante a construção deverão ser comunicadas à Prefeitura de Ita-
petininga, nos termos desta Lei Complementar e demais regulamentos pertinentes, recolhendo-se os tributos 
correspondentes.
Art. 35. Esta Lei Complementar deverá ser aplicada para procedimentos “on-line”, quando a Prefeitura im-
plantar a infraestrutura adequada para tal propósito.
Art. 36. Em caso da obra ou edificação ser objeto de financiamento, a Prefeitura de Itapetininga, por meio do 
seu órgão técnico, poderá autenticar a aprovação do projeto nas vias do projeto de arquitetura.
SEÇÃO II
DO LICENCIAMENTO
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Art. 37. A emissão do Alvará de licença de construção é indispensável à execução de obras de terraplenagem, 
muro de arrimo, edificação total, reforma, ampliação e reconstrução.
Art. 38. O Alvará de licença de construção, quando destinado exclusivamente a movimento de terra pres-
creverá em 01 (hum) ano a contar da data do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado, a pedido do 
interessado, por apenas mais 01 (um) ano.
§1º. Para os demais casos, o Alvará de licença de construção prescreverá em 02 (dois) anos a contar da data 
do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado, a pedido do interessado, por igual período.
§2º. Após a prescrição do Alvará de licença de construção, a Prefeitura só poderá renová-lo ou prorrogá-lo, 
mediante a apresentação dos projetos aprovados e ou autorizações, relativos a outros órgãos, em plena vali-
dade, se necessários ao empreendimento.
Art. 39. Concluído a execução Fundação, o Alvará de licença de construção não mais prescreverá.
Art. 40. O Alvará de licença de construção, enquanto vigente, poderá, à qualquer tempo, mediante ato da 
autoridade competente, ser:
a) Revogado, atendendo a relevante interesse público; 
b) Cassado, juntamente com a Aprovação do Projeto, em caso de desvirtuamento, por parte do inte-
ressado da licença concedida;
c) Anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição.
CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO DE OBRAS
Art. 41. A Execução de Obras e edificações, incluindo os serviços preparatórios e complementares será pro-
cedida mediante prévia autorização da Prefeitura Municipal de Itapetininga, de forma a obedecer ao projeto 
executivo, à licença concedida, à boa técnica, às Normas Técnicas aplicáveis e ao direito de vizinhança, de 
forma a garantir a segurança dos trabalhadores, da comunidade, das propriedades particulares e dos logradou-
ros públicos, observados também os encargos trabalhistas pertinentes. 
Art. 42. A coleta de entulho poderá ser feita por caçambas especiais removíveis, devidamente sinalizadas nas 
bordas com películas refletivas e com permanência máxima de três dias consecutivos devendo observar as 
leis de trânsito e garantir a segurança e circulação de pedestres.
Parágrafo único. O depósito de entulho recolhido dentro do perímetro urbano será feito somente em local 
determinado exclusivamente pela Prefeitura, devendo contar com a liberação, por parte dos Órgãos Ambien-
tais pertinentes.
Art. 43. Durante a Execução de Obras será obrigatória a manutenção do passeio desobstruído e em perfeitas 
condições, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de obras ou para carga e descar-
ga de materiais de construção, salvo no interior dos tapumes que avançarem no logradouro.
Art. 44. O Canteiro de Obras não poderá prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a visibilidade 
de placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações de interesse público.
Art. 45. Para todas as construções será obrigatório o fechamento no alinhamento do canteiro de obras, por 
alvenaria ou tapume, com altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros).
§1º. Durante o desenvolvimento da fundação e/ou fachada nas obras situadas no alinhamento, mediante auto-
rização da Secretaria de Obras, o avanço do tapume sobre o passeio não poderá ultrapassar a metade de sua 
largura, de forma a proteger o pedestre.
§2º. Quando os serviços na fachada da obra, no alinhamento, alcançarem a altura superior a 3,00m (três 
metros), o tapume será obrigatoriamente mantido no alinhamento, permitida a ocupação do passeio apenas 
para apoio de cobertura de proteção para pedestres, com pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta 
centímetros), sendo que em caso de fechamento lateral, o mesmo deverá ser executado com sistema vazado 
para via pública.
§3º. Concluídos os serviços da fundação e/ou fachada, ou paralisada a obra por período superior a 30 (trinta) 
dias, o tapume será obrigatoriamente recuado para o alinhamento.
Art. 46. Nas obras ou serviços que se desenvolverem a mais de 9,00m (nove metros) de altura, será obriga-
tória a execução de:
a) Vedação externa que a envolva totalmente;
b) Plataforma de segurança a cada 6,00m (seis metros)
Art. 47. Toda obra poderá ser vistoriada pela Prefeitura Municipal, devendo o   incumbido desta atividade ter 
garantido livre acesso ao local.
Art. 48. Constatada irregularidade na execução da obra ou edificação, pela inexistência dos documentos 
necessários, pelo desvirtuamento da autorização expedida, ou pelo desatendimento de quaisquer disposições 
deste Código de Obras e Edificações, o proprietário ou possuidor e o profissional da obra serão notificados e 
autuados, embargando-se a mesma. 
§1º. O prazo máximo para o início das providências relativas à solução das irregularidades será de 10 (dez) 
dias, a partir da data da notificação. 
§2º. Durante o embargo só será permitida a execução de serviços indispensáveis à eliminação das infrações 
e a garantia da segurança, se for o caso. 
§3º. Em se tratando de obra autorizada pela Prefeitura o embargo somente cessará após a eliminação das 
infrações que o motivaram e o pagamento das multas impostas. 
Art. 49. Em se tratando de obra ou edificação não autorizada pela Prefeitura Municipal, o embargo somente 
cessará após o atendimento das seguintes condições 
a) Eliminação de eventuais divergências da obra em relação às condições possíveis de autorização; 
b) Deferimento do pedido de Aprovação do Projeto e Expedição do Alvará de licença de construção; 
c) Existência, na obra, de documentação que comprove sua regularidade perante a Municipalidade; e
d) Pagamento das multas impostas.
Art. 50. Decorrido o prazo para as providências relativas a regularização da obra ou edificação, a Prefeitura 
procederá a vistoria nos 10 (dez) dias subsequentes e, se constatada resistência ao embargo, deverá o respon-
sável pela vistoria:
a) Expedir novo auto de infração e aplicar as multas em dobro;
b) Solicitar junto ao órgão municipal competente a adoção das medidas policiais e judiciais cabíveis.
Art. 51. A resistência ao embargo ensejará também ao Profissional técnico regularmente habilitado, responsá-
vel por sua execução, a aplicação de multa com acréscimo de 100% (cem por cento), desde que devidamente 
notificado e sem a comprovação de que Profissional não é o autor da orientação do prosseguimento da obra.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Código de Obras e Edificações, considerar-se resistência ao embargo a 
continuidade dos trabalhos no imóvel sem adoção das providências exigidas na intimação. 
Art. 52. Não serão passíveis de regularização as edificações que, em razão a infringência aos dispositivos 
deste Código de Obras e Edificações, sejam objeto de ação judicial, bem como não poderão ser anistiadas as 
multas aplicadas em razão das irregularidades da obra. 
Art. 53. Constatada a inexistência de condições mínimas de estabilidade, segurança e salubridade da edifica-
ção, por profissional habilitado, será o proprietário ou possuidor notificado a promover o início das medidas 
necessárias à solução da irregularidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
§1º. Caso a irregularidade constatada apresente perigo de ruína, poderá ocorrer a interdição, parcial ou total 
do imóvel e, se necessário, de seu entorno, dando-se ciência aos proprietários e ocupantes dos imóveis lin-
deiros.
 §2º. O não cumprimento da notificação para a regularização necessária ou para a interdição, implicará na 
responsabilidade exclusiva do proprietário ou possuidor pelos danos decorrentes de possível sinistro.
Art. 54. Decorrido o prazo para as providências relativas à regularização da obra, a Prefeitura efetuará nova 
vistoria nos 05 (cinco) dias subsequentes a fim de constatar o cumprimento da regularidade exigida.
Art. 55. Decorrido o prazo concedido, sem o cumprimento da intimação, ou verificada desobediência à inti-
mação, deverá o responsável pela vistoria:
a) Expedir auto de infração e autuar; 
b) Solicitar junto ao órgão municipal competente adoção das medidas policiais e judiciais cabíveis.
Art. 56. O atendimento à intimação não desobriga o proprietário ou possuidor das formalidades necessárias à 
regularização da obra ou serviço, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
Art. 57. Não sendo atendida a notificação estando o proprietário ou possuidor notificado e autuado, quando 
imprescindíveis à estabilidade da edificação, os serviços poderão ser executados pela Prefeitura, devendo 

serem ressarcidos os cofres públicos municipais pelo proprietário ou possuidor. 
Art. 58. Independentemente de haver sido notificado e de se encontrar assistido por profissional legalmente 
habilitado, o proprietário ou possuidor de imóvel, que constatar perigo de ruína, poderá dar início imediato 
às obras de emergência, comunicando à Prefeitura a natureza dos serviços a serem executados, por escrito. 
Parágrafo único. Comunicada a execução dos serviços, a Prefeitura Municipal efetuará vistoria no imóvel 
objeto da comunicação, verificando a veracidade da necessidade de execução de obras emergenciais e, se 
for o caso, exigindo a complementação da documentação necessária à Aprovação do Projeto e ao Alvará de 
licença de construção. 
CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art.  59. A inobservância a qualquer disposição deste Código de Obras e Edificações implicará na lavratura 
do competente auto de infração, com notificação, simultânea ao infrator. 
Parágrafo único. A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente ou por via postal, com aviso de recebimento. 
Art. 60. Para os efeitos deste Código de Obras e Edificações, considera-se infrator o proprietário ou possuidor 
do imóvel e, ainda, quando for o caso, o síndico, o usuário, o responsável pelo uso, o autor do projeto se deu 
causa à infração e ainda o executor da obra. 
Art. 61. As infrações decorrentes de desvirtuamento da autorização concedida ou de início de obra sem a 
prévia autorização da Prefeitura, ensejarão autuação contra o proprietário ou possuidor e contra o autor do 
projeto e/ou executor da obra. 
Art. 62. No caso de obra iniciada sem participação de profissional legalmente habilitado, responderá o pro-
prietário ou possuidor pela irregularidade constatada e também pela autuações contra o autor do projeto e/
ou executor da obra.
Art. 63. A Prefeitura, atuando em defesa do interesse público, informará ao Conselho Regional de Fisca-
lização do Exercício Profissional sobre toda obra iniciada sem a participação de profissional legalmente 
habilitado, bem como sobre toda autuação aplicada contra profissional legalmente habilitado, que infringir os 
dispositivos deste Código de Obras e Edificações, dando início, naquele órgão Fiscalizador, ao competente 
processo.
§1º. Os recursos interpostos contra as Notificações ou Autuações serão dirigidos ao Secretário de Obras, que 
é a autoridade em primeira instância. 
§2º. Do despacho decisório que não acolher as razões de defesa cabe recurso, ao Prefeito no prazo de 15 
(quinze) dias da notificação da decisão de primeira instância feita por oficio ao requerente. 
Art. 64. As pendências administrativas ou judiciais referentes à aplicação de multas estabelecidas neste Có-
digo de Obras e Edificações são causas de suspensão da inscrição e da cobrança da dívida correspondente, 
até decisão final. 
Art. 65. No caso de obra iniciada e executada sem a participação de profissional legalmente habilitado, as 
multas relativas à infração correspondente, serão aplicadas ao proprietário ou possuidor do imóvel. 
Parágrafo único. A reincidência da infração gerará a aplicação da penalidade com acréscimo de 100% (cem 
por cento) no seu valor. 
Art. 66. A expedição de notificações e aplicação de penalidades em obras de moradia econômica com área 
total de construção até 60m2 (sessenta metros quadrados) e em outras obras de interesse social, de respon-
sabilidade do corpo de engenheiros da Prefeitura ou dativos sob a responsabilidade da Associação dos En-
genheiros da Região de Itapetininga, nos termos da Legislação Municipal especifica, o valor das autuações 
serão deduzidas em 50% (cinquenta por cento) do estipulado. 
Art. 67. O dimensionamento, especificação e emprego dos materiais e elementos construtivos serão de in-
teira responsabilidade do profissional responsável técnico, autor do projeto e executor da obra, que deverá 
assegurar a estabilidade, segurança e salubridade das edificações, em conformidade com as Normas Técnicas 
da ABNT e outras normas técnicas aplicáveis, com as Legislações Estadual e Federal e com a boa técnica, 
garantindo o desempenho adequado à sua finalidade.
CAPÍTULO IV
DAS MULTAS E ADVERTÊNCIAS
Art. 68. A penalidade de advertência será aplicada ao profissional técnico habilitado, que apresentar projeto 
em flagrante desacordo com disposições desta Lei Complementar.
Parágrafo único - A reapresentação do projeto com as mesmas infrações será passível de multa.
Art. 69. As multas aplicáveis ao profissional técnico habilitado, responsável pelo projeto, obra, serviço ou 
instalação serão as seguintes:
I – R$ 200,00 - por apresentar projeto ou memorial em desacordo com dispositivos desta lei complementar, 
na forma prevista no artigo anterior;
II – R$ 200,00 - por apresentar projeto em desacordo com o local, falseando dados gráficos;
III – R$ 300,00 - por introduzir alterações no processo aprovado sem a respectiva licença;
IV – R$ 400,00 - por executar a obra em desacordo com o projeto aprovado, introduzindo alterações que não 
infrinjam esta lei complementar;
V – R$ 800,00 - por executar a obra em desacordo com o projeto aprovado, introduzindo alterações que 
gerem infrações a dispositivos desta lei complementar;
VI – R$ 800,00 - por inobservância das prescrições técnicas determinadas pela ABNT;
VII - R$ 1.000,00 - por causar transtorno à vizinhança ou ao público em geral, decorrente da inobservância 
das prescrições sobre segurança na obra.
Art. 70. As multas aplicáveis aos proprietários de obras ou instalações serão as seguintes:
I – R$ 1.000,00 - por iniciar obra ou serviço sem a respectiva licença;
II – R$ 1.600,00 - por ocupar edificação sem ter sido concedido o respectivo Auto de Conclusão de Obra pelo 
órgão competente;
III - R$ 400,00 - por não atender a intimação expedida pelo órgão competente da prefeitura.
Parágrafo único - As multas previstas neste artigo poderão, desde que autorizado pelo Prefeito, ser aplicadas 
mensalmente até que se elimine a irregularidade.
Art. 71. Por infração a qualquer dispositivo desta lei complementar, cuja multa não for especificada em 
algum de seus artigos, é aplicada multa ao infrator em grau mínimo, médio ou máximo, tendo-se em vista, 
para graduá-las, a maior ou menor gravidade de infração, as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes e 
os antecedentes do infrator a respeito dos dispositivos desta lei complementar.
Parágrafo único - Em qualquer infração a que se refere este artigo, a multa será arbitrada pela chefia do órgão 
competente e não poderá ser inferior a R$ 200,00 nem superior a R$ 2.000,00.
Art. 72. Não apresentada ou julgada improcedente a defesa no prazo previsto, o infrator será intimado por 
edital a pagá-la no prazo de dez dias.
§ 1º - As multas não pagas nos prazos legais serão inscritas na dívida ativa.
§ 2º - Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos legais serão atualizadas nos seus valores mone-
tários pela variação monetária, e acrescidas de juros, conforme prevê o Código Tributário.
§ 3º - Não será levantado embargo, expedida licença ou concedida a carta de ocupação, quando existir débito 
de multa relativo ao profissional responsável ou proprietário referente à obra, serviço ou instalação.
Art. 73. Nas reincidências, as multas serão cobradas em dobro.
Parágrafo único - Para efeito das penalidades prevista neste código, reincidência é a repetição da infração a 
um mesmo dispositivo, pela mesma pessoa física ou jurídica, a qualquer tempo.
Art. 74. Aplicada a multa, não ficará o infrator desobrigado do cumprimento da exigência que a tiver deter-
minado.
Parágrafo único - Persistindo o descumprimento, será considerado repetição da infração nos termos do artigo 
anterior.
CAPÍTULO V
DA OCUPAÇÃO
Art. 75. Nenhuma edificação pode ser ocupada sem que seja procedida a vistoria pela Prefeitura e expedido 
o respectivo Auto de Conclusão de Obra.
§ 1º - Para habitações de moradias unifamiliares a declaração do responsável técnico da conclusão da obra 
substituirá a vistoria pela Prefeitura, sendo proibido Auto de Conclusão de Obra parcial para moradias uni-
familiares;
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§ 2º - Para habitações multifamiliares poderá ser expedido Auto de Conclusão de Obra parcial.  
§ 3º. A falta de Auto de Conclusão de Obra, para obras não residenciais, impedirá a expedição de Alvará de 
Funcionamento da atividade pretendida para o local.
Art. 76. Poderá ser concedido o Auto de Conclusão de Obra parcial se a edificação tiver partes que possam ser 
habitadas ou ocupadas, independente das demais, atendidas as normas de segurança em edificações.
§ 1º. Para os edifícios executados em condomínio, as instalações prediais deverão estar concluídas além de 
todas as partes de uso comum.
§ 2º. A ocupação parcial pode ser concedida se as unidades não estiverem concluídas, mas seu acabamento for 
de competência do proprietário da unidade, de acordo com especificação anexo na ocasião do licenciamento 
e, no caso de conjuntos residenciais, respeitados o disposto no parágrafo 3º do Art. 75.
Art. 77. O Auto de Conclusão deverá ser requerido pelo seu proprietário, com anuência do responsável técni-
co habilitado da obra, devendo ser acompanhado de:
I - Apresentação do formulário próprio;
II - Carta de funcionamento dos elevadores, escadas rolantes ou monta-cargas, quando os mesmos existirem;
III - Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for exigido sistema de prevenção contra incên-
dio;
IV - Alvará sanitário emitido pelo órgão de saúde competente, no caso de edificações cujo uso não seja habita-
cional, e estar na relação de atividades que necessitem de licenciamento, junto a Órgão Sanitário competente.
V – Outros documentos que a Municipalidade achar necessário.
§ 1º O Auto de Conclusão será expedido após a constatação, pelo órgão competente da Prefeitura, de que o 
sistema de esgoto está ligado corretamente à rede pública coletora ou, na ausência desta, ao sistema de depo-
sição adotado com as normas de ABNT.
§ 2º Por ocasião da solicitação do Auto de Conclusão, devem ser pagos todos os débitos existentes, inclusive 
taxas e multas, relativos à obra, antes de sua expedição.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 78. Os beirais não serão computados como área construída.
§ 1º. Quando a edificação possuir mais de um pavimento, deverão ser apresentadas as projeções de todos 
aqueles que forem distintos entre si.
§ 2º. As sacadas e varandas, cobertas ou descobertas, bem como quaisquer elementos arquitetônicos em ba-
lanço, deverão ser apresentados de forma distinta na implantação, possibilitando sua identificação.
Art. 79. As edificações deverão assegurar condições de acesso, circulação e uso por pessoas idosas e pessoas 
com deficiência, nos termos da Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal especifica e NBR 9050. 
Art. 80. As edificações deverão atender aos princípios básicos de higiene, conforto e salubridade, de forma a 
não transmitir aos imóveis vizinhos e aos logradouros públicos, ruídos, vibrações e temperaturas em níveis 
superiores aos previstos nas normas oficiais especificas. 
Art. 81. Os componentes básicos da edificação, que compreendem fundações, estruturas, paredes e cobertu-
ras, deverão apresentar resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamentos acústicos, 
estabilidade e impermeabilidade adequadas ao tipo, a função e porte do edifício, em conformidade com as 
Normas Técnicas da ABNT e outras normas técnicas aplicáveis, com as Legislações Estadual e Federal e com 
a boa técnica, especificados e dimensionados por profissional legalmente habilitado. 
Art. 82. As estruturas deverão situar-se inteiramente no interior dos limites do imóvel, seguindo a legislação 
federal, estadual e municipal vigentes.
Art. 83. A execução de instalações prediais, tais como as de água potável, águas pluviais, esgoto, luz força, 
para-raios, telefonia e lógica, gás e guarda de lixo, deverão observar as Normas Técnicas da ABNT. 
§1º. Não será permitido o despejo de águas pluviais nas redes de esgoto sanitários. 
§2º. Não será permitido o despejo de águas pluviais ou servidas, inclusive aquelas provenientes do funcio-
namento de equipamentos, sobre as calçadas e imóveis vizinhos, devendo as mesmas serem conduzidas por 
canalização sob o passeio, ao sistema coletor próprio.
§ 3º. Os despejos das garagens, oficinas, postos de serviço e de abastecimento de veículos, nos quais seja 
feita lavagem ou lubrificação deverão passar por instalação retentora de areia e graxa, aprovada pelo órgão 
competente.
Art. 84. As edificações que necessitarem de instalação permanente de gás liquefeito de petróleo, para uso 
coletivo, industrial e comercial, e que necessitarem de equipamentos, e deverão atender Normas Técnicas 
especificas. 
Art. 85. O armazenamento de recipientes de gás liquefeito de petróleo deverá situar-se fora das edificações, 
em ambiente isolado exclusivo, dotado de aberturas para ventilação permanente, e deverão atender Normas 
Técnicas especificas. 
Art. 86. Excetuadas as residências unifamiliares, toda a edificação deverá ser dotada de abrigo destinada à 
guarda de lixo, localizado no interior do lote e com acesso direto à via pública. 
Art. 87. As edificações situadas em áreas desprovidas de rede coletora de esgotos sanitários deverão ser 
providas de instalações destinadas ao armazenamento, tratamento e destinação de esgotos, em conformidade 
com as Normas Técnicas da ABNT e outras normas técnicas aplicáveis e exigências do Órgão responsável 
saneamento básico do Município. 
Art. 88. Qualquer equipamento mecânico de transporte vertical não poderá se constituir no único meio de 
acesso e circulação das edificações. 
Art. 89. Deverão ser servidas, por elevadores de passageiros em todos os andares, as edificações com mais 
de quatro pavimentos ou que apresente desnível superior a 12,00m (doze metros) entre o nível de piso do 
pavimento inferior e o nível do piso do último pavimento, incluídos os pavimentos destinados à garagem, 
observadas as seguintes condições:
a) Um elevador, no mínimo, em edificações com até dez pavimentos, ou com desnível inferior a 
24,00m (vinte e quatro metros) entre os pisos do pavimento inferior e do último pavimento, incluídos os 
pavimentos destinados à garagem, e deverão atender Normas Técnicas especificas;
b) Dois elevadores, no mínimo, em edificações com mais de dez pavimentos, ou com desnível supe-
rior a 24,00m (vinte e quatro metros) entre os pisos do pavimento inferior e do último pavimento, incluídos 
os pavimentos destinados à garagem, e deverão atender Normas Técnicas especificas. 
Parágrafo único. No cômputo dos andares não será considerado o andar de uso privativo de andar contiguo. 
Art. 90. Com a finalidade de assegurar o uso por pessoas com deficiência física, o único elevador ou pelo 
menos um dos elevadores deverá:
a) Estar situado em local a eles acessível;
b) Estar situado em nível com o pavimento a que servir ou estar interligado ao mesmo por rampa;
c) Possuir dimensões internas mínimas de 1,10m (um metro e dez centímetros) por 1,40m (um metro 
e quarenta centímetros) e porta com vão livre mínimo de 0,80m (oitenta centímetros);
d) Servir ao estacionamento em que haja previsão de vagas para pessoas com deficiência física, de 
acordo com a NBR 9050. 
Art. 91. As vagas para estacionamento de veículos, em edificações de qualquer finalidade, deverão ter as 
dimensões mínimas em conformidade com a Tabela seguinte:

Vaga para estacionamento Faixa de Acesso a vaga

Tipo de Veículo Altura Largura Comprimento 0 a 45º 46 a 90º

Pequeno 2,10 2,00 4,20 2,75 4,50

Médio 2,10 2,20 4,70 2,75 5,00

Grande 2,30 2,50 5,50 3,80 5,50

Deficiente Físico 2,30 3,50 5,50 3,80 5,50

Moto 2,00 1,00 2,00 2,75 2,75

Caminhão Leve (8t PBT) 3,50 3,10 8,00 4,50 7,00

§ 1º Para os empreendimentos de qualquer natureza serão exigidos os seguintes percentuais de vagas:

Vagas Exigidas

Estacionamento Pequena Média Grande

Particular 100%

Privativo 50% 45% 5%

Coletivo 50% 45% 5%

§ 2º Entende-se como empreendimento:
 I - particular, quando de uso exclusivo e reservado, integrante de edificação residencial unifamiliar e de 
conjunto de habitações agrupadas horizontalmente;
 II - privativo, quando de utilização exclusiva pela população permanente da edificação;
 III - coletivo, quando aberto à utilização pela população permanente e flutuante da edificação.
§ 3º As edificações destinadas a grande aglomeração ou movimentação de pessoas e veículos, como shop-
pings centers, supermercados, igrejas, restaurantes, dentre outros, deverão ter acessos, saídas, circulações e 
estacionamentos apresentados de forma detalhada, em conformidade com o Plano Diretor.
§ 4º As vias de circulação interna dos condomínios deverão ter, no mínimo, 6,00m (seis metros) de largura.
Art. 92. Os passeios seguirão o padrão e modelo de paginação de acordo com a Prefeitura Municipal e NBR 
9050.
Parágrafo único. Os passeios públicos de loteamentos ou condomínios que se desenvolvem em torno de re-
presas e lagoas, respeitando os limites de área de APP, deverão ser pavimentados com blocos intertravados de 
concreto ou similares drenantes assentados sobre camada de areia, permitindo a permeabilidade nesse local.
Art. 93. As saídas de águas pluviais, ligações e água e esgoto deverão ser canalizados sob o passeio, desde o 
ponto anterior do alinhamento até a sarjeta.
Art. 94. Os serviços de construção, reconstrução e conservação de passeios são obrigatórios e ficam a cargo 
dos proprietários dos imóveis. 
Parágrafo único. Os passeios deverão ser construídos de acordo com a norma de acessibilidade NBR950, 
devendo o piso ser no mínimo de concreto ou material que garanta a segurança contra escorregamento.
Art. 95. As reparações dos passeios danificados com escavações para obras de esgoto, água, luz executados 
por empresas ou repartições públicas serão feitas por estas, às suas expensas.
Art. 96. Os portões fronteiriços às calçadas no alinhamento não poderão abrir para a calçada.
Art. 97. Ficam isentos do pagamento da taxa de aprovação e de licenciamentos as residências unifamiliares, 
quando se tratar de edificações de moradia econômica.
§ 1º. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se moradia econômica a residência unifamiliar des-
tinada ao uso do proprietário, de caráter popular, com área total não superior a 60 m2 (sessenta metros qua-
drados) e que não constitua parte de agrupamento ou conjunto de realização simultânea.
§ 2º. A isenção a que se refere o “caput” deste artigo será concedida ao proprietário que possuir um único 
imóvel no Município.
Art. 98. Os projetos de arquitetura referentes às construções de moradia econômica poderão ser fornecidas 
gratuitamente pela Prefeitura.
Parágrafo Único. A Prefeitura fornecerá, gratuitamente, assistência e responsabilidade técnica de profissional 
habilitado o acompanhamento das obras referidas no “caput” deste artigo, mediante convênio a ser firmado 
com entidades profissionais sediadas no Município.
Art. 99. O descumprimento das disposições desta Lei Complementar ensejará a aplicação dos procedimentos 
fiscais e das penalidades aqui previstas.
Art. 100. Os prazos fixados nesta Lei Complementar são expressos em dias corridos, contados a partir do 
primeiro dia útil após o evento de origem, sendo que, em não havendo expediente no termo final, prorrogar-
-se-á automaticamente o seu término para o primeiro útil imediatamente posterior.
Art. 101. Os projetos de intervenções urbanísticas promovidos pelo Poder Público, bem como os programas 
habitacionais de interesse social, poderão ser objeto de normas técnicas especiais, diversas das adotadas na 
presente Lei Complementar e apropriadas à finalidade do empreendimento, fixadas por ato do Poder Execu-
tivo e em consonância ainda com a NBR 9050.
Parágrafo Único. São considerados programas habitacionais de interesse social, dentre outros, a reurbaniza-
ção de favelas e a construção organizada por mutirão.
Art. 102. As obras em andamento na data de entrada em vista desta Lei Complementar terão prazo, impror-
rogável, de 60 (sessenta) dias para se adequarem à nova legislação.
Art. 103. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de verba própria 
consignada no orçamento vigente.
Art. 104. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nº 1.315, de 
31.03.1967, nº 4.069, de 02.07.1997, nº 5.444, de 13.06.2011 e nº 6.160, de 21.10.2016.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.230, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 42/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita 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 o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial no valor de até R$ 1.200.000.00 
(um milhão e duzentos mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Educação, para manu-
tenção da rede Municipal de Ensino, com recursos do QESE.
Art. 2º Os recursos para abertura do crédito será o superávit do exercício de 2016.
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de 
dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 6.171, de 13 de 
dezembro de 2016).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.231, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 43/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
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aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial no valor de   R$ 5.198.220.00 
(cinco milhões, cento e noventa oito mil reais, duzentos e vinte reais), no orçamento vigente, para atender 
despesas com o Projeto do PMAT – Programa de Modernização Administrativa e Tributaria, contemplando a 
Administração e Gestão das Secretarias.
Art. 2º Os recursos para abertura do crédito será o excesso de arrecadação a verificar no exercício, através da 
Operação de Crédito PMAT.
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de 
dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 6.171, de 13 de 
dezembro de 2016).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.656, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
“Abre o crédito adicional no valor de R$ 2.620.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte mil re-
ais)”. 
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita Municipal do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo no uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o artigo 42 da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento Contábil um Remanejamento no valor de R$ 2.620.000,00 dois milhões, 
seiscentos e vinte mil reais), autorizado pela Lei 6.171 de 13/12/2016, destinado ao atendimento de despesas 
correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a 
seguir especificadas:

Ficha FR Categoria Descrição Valor
02
02.07
02.07.03
12.306.0041.2065

 
02.08
02.08.01
10.301.0063.2121

133
134
135
137
138
139
142

423

5
5
5
5
5
5
5

2

3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.39

3.3.90.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR
MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
JUR
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
JUR

 
 
 
 
200.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
 
 
 
 
120.000,00

Total do Remanejamento 2.620.000,00

Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Remanejamento, no valor de 
R$ 2.620.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte mil reais), das seguintes dotações do orçamento municipal 
vigente:

Ficha FR Categoria Descrição Valor
02
02.05
02.05.01
04.122.0001.2039

 
02.07
02.07.01
12.122.0001.2039

 
12.364.0055.2039

 
02.07.02
12.361.0006.1082

 
12.361.0006.2039

 
12.362.0026.2089

 
12.365.0007.1026

 
12.365.0007.2039

 
12.366.0002.2039

 
02.10
02.10.01
17.512.0029.2061

 
02.11
02.11.01
15.122.0001.2039

 
15.451.0029.1009

 
02.13
02.13.01
27.122.0001.1026

 
27.812.0001.2123

42

70

84

88

96
97
98
103

107

111

119
123

126
127
128
129

327
328

341

342
448

378

388
389
394
449
450

1

1

1

1

5
1
5
1

1

5

5
1

5
5
5
5

1
1

1

1
5

1

1
1
1
2
2

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.36

4.4.90.51

3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.36
4.4.90.52

3.3.90.39

4.4.90.51

3.3.90.30
4.4.90.52

3.1.90.11
3.1.90.13
3.3.90.30
3.3.90.39

4.4.90.51
4.5.90.61

4.5.90.61

4.4.90.51
4.4.90.51

4.4.90.51

3.1.90.11
3.1.90.13
3.3.90.39
3.3.90.30
3.3.90.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR
 
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI
 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
 
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 
TRANSPORTE ESCOLAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR
 
CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
 
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SANEAMENTO 
AMB
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 
AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO 
DO 
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
 
SEC. MUN. DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
 
MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO DESPORTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JUR

50.000,00

50.000,00

40.000,00

160.000,00

50.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00

300.000,00

150.000,00

150.000,00
50.000,00

200.000,00
10.000,00
10.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

30.000,00

150.000,00
280.000,00

40.000,00

90.000,00
10.000,00
210.000,00
10.000,00
120.000,00

Total do Remanejamento 2.620.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.657, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre o uso do Trator Agrícola e implementos, no Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, e 
dá outras providências.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
considerando os estudos e dados fornecidos pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Itapeti-
ninga – COMDERI, e
Considerando os autos do processo nº 11254/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal, 
DECRETA:
Art. 1º.  A Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga prestará serviços, prioritariamente de conten-
ção de águas, visando a conservação de solo e compreendendo: demarcação e construção de curva de nível, 
gradeação com grade aradora e niveladora, manutenção de caixas secas e de estradas públicas, e outros ser-
viços, incluindo o preparo de solo, que poderão ser executados com a aquisição de outros equipamentos que 
venham a contribuir para um melhor desempenho das atividades nas propriedades rurais, prioritariamente 
para pequenos produtores rurais do Município de Itapetininga, proprietários e arrendatários de terra dentro 
dos limites deste município.
Parágrafo único. Entende-se por pequeno produtor aquele que possui área de até 4,0 módulos fiscais do 
Município (88,0 ha); 
Art. 2º.  O produtor interessado deverá fazer sua ficha cadastral na Casa da Agricultura Municipalizada de 
Itapetininga, apresentando documentos pessoais, documento da terra e/ou talão de notas da propriedade e 
Declaração de apresentação junto ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Itapetininga, atualizando 
seus dados a cada pedido, e formulando o mesmo por escrito, através de requerimento em impresso próprio 
que será fornecido ao produtor no ato da solicitação dos serviços: 
§ 1º Somente será permitida a inscrição feita pelo próprio requerente (produtor), ou por aqueles que o reque-
rente (produtor) autorizar por escrito a fazer nova inscrição em seu nome, mediante modelo de autorização 
fornecido pela Casa da Agricultura Municipalizada, conforme Anexo I; 
§ 2º  Só serão realizados os serviços em propriedades ou para produtores requerentes desde que não possuam 
trator capaz de realizar o serviço requerido; 



Página 1912/08/2017

§ 3º  os serviços não poderão ultrapassar a 8,00 ha ou 3,3 alqueires, ou no máximo 12 horas / máquina traba-
lhadas por vez, mediante avaliação e critério técnico;
§ 4º  os serviços somente serão realizados após prévia visitação e aprovação técnica pelos técnicos da Casa da 
Agricultura Municipalizada. A aprovação se dará em função das condições de trabalho na área, envolvendo: 
topografia tratorável ou mecanizada, livres de tocos, pedras e outros que possam causar danos às máquinas e 
equipamentos, bem como observada a segurança de trabalho aos operadores; 
§ 5º  só será realizado novo serviço ao mesmo produtor se não houver outros que ainda não foram atendidos; 
§ 6º  se o produtor fornecer dados falsos para cadastro implicará na cobrança de preço de mercado do serviço 
realizado e a proibição de requerer novos ou futuros serviços por 4 (quatro) anos consecutivos; 
§ 7º  a liberação para execução dos serviços somente será realizada após assinado o Termo de Contrato, con-
forme minuta constante do Anexo II deste decreto;.
§ 8º  a prestação de serviços será cobrada por hora/trabalhada, tendo como valor 1 (uma) UFM/hora/traba-
lhada.
Art. 3º.  O produtor rural que possuir trator agrícola compativel ao serviço solicitado poderá beneficiar-se 
somente dos equipamentos, na forma deste decreto;
§ 1º  os casos de aluguel serão atendidos somente na hipótese de ociosidade de equipamentos ou na entressa-
fra, garantida a preferência dos despossuídos desses equipamentos;
§ 2º  os casos de aluguel somente poderão ser contratados após o atendimento das exigências constantes nos 
§§ 1º, 5º, 6º e 7º do artigo 2º;
§ 3º  o valor do aluguel será cobrado por diária, conforme consta neste decreto;
§ 4º  considera-se “diária” o período de 24 horas, a contar no momento da retirada do implemeto;
§ 5º  a liberação para o aluguel dos equipamentos somente será realizada após assinado o Termo de Contrato, 
conforme Anexo III deste decreto.
Art. 4º. Para cada propriedade será feita apenas uma ficha cadastral, exceto nos casos de arrendamento. 
Nestes, além dos documentos convencionais, deverão também apresentar o talão de notas e o contrato de 
arrendamento:
Parágrafo único. Será permitido o serviço para mais de um membro da mesma família, maior de 18 (dezoito) 
anos, se comprovada e/ou reconhecida a independência familiar, em outro imóvel, desde que esteja cadastra-
do em nome do mesmo.
Art. 5º. Serão realizados os serviços após haver cumprido as seguintes exigências: 
§ 1º se necessário, realizar amostragem do solo e proceder a interpretação;
§ 2º se necessário, serem feitos os procedimentos de correção de acidez do solo; 
§ 3º se necessário, serem realizados os serviços de locação e construção das respectivas curvas de nível, ou 
outros serviços conservacionistas. 
Art.6º.  O trator e equipamentos deverão trabalhar por bairro, respeitando-se a ordem do requerimento de so-
licitação, evitando assim o deslocamento excessivo da máquina, objetivando maior rendimento dos serviços. 
Art.7º. Após a realização dos serviços e constatado o não plantio, mesmo que o requerente tenha pago os 
serviços, esse produtor ficará impedido de requerer novos serviços por 2 (dois) anos consecutivos a contar da 
data da constatação, salvo se houver uma justificativa por escrito, aceitável, analisada pelo Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural de Itapetininga – COMDERI.
Parágrafo único. A Prefeitura, através da Casa da Agricultura Municipalizada, procederá à fiscalização e 
vistoria dos serviços realizados nos locais indicados nos requerimentos, em qualquer época. 
Art. 8º. O Município, com a finalidade de ser reembolsado dos custos de operação de equipamentos que 
compõem a Patrulha Agrícola Municipal, procederá à cobrança de preço público conforme o disposto no 
§8º do artigo 2º deste decreto, que poderá sofrer alterações ou reajustes a qualquer momento, assim que o 
COMDERI achar conveniente, em função das operações realizadas, compreendendo: mão de obra, custo 
de combustível, custo com óleo lubrificante e graxa, custo de peças de reposição, custo da parte rodante, 
lavagem e outros:
§ 1º  o valor da diária do aluguel dos equipamentos consta na Relação de Máquinas e Implementos da Patru-
lha Agrícola, de acordo com o Anexo IV, parte integrante deste Decreto.
§ 2º  será concedido um desconto de 20% (vinte por cento) no valor total dos serviços prestados ou do aluguel 
dos equipamentos para o produtor rural que fizer parte de associação ou cooperativa regularmente consti-
tuídas e com objetivos relacionados às atividades produtivas rurais, mediante a comprovação de vínculo às 
mesmas:
I – a regularidade das associações e cooperativas deverá ser comprovada mediante a apresentação da ata da 
última eleição com vigência, registro junto ao orgão competente e estatuto da mesma, devendo o represen-
tante apresentar cópia de tais documentos para a Casa da Agricultura Municipalizada, com atualização a cada 
eleição.
Art. 9º.  O requerente deverá recolher o valor correspondente aos serviços através de boleto bancário, a ser 
retirado na Casa da Agricultura Municipalizada, com prazo de vencimento de 30 (trinta) dias após terem sido 
realizados os serviços, em qualquer agência bancária até o seu vencimento: 
Parágrafo único. O não pagamento dos serviços prestados incidirá juros de mora sobre o valor da dívida de 
acordo com a legislação em vigor. Da mesma forma, o não pagamento inviabilizará a realização de novos 
serviços enquanto não se quitarem as pendências anteriores.
Art. 10. O controle operacional da Patrulha Agrícola Municipal é de competência única e exclusiva da Casa 
da Agricultura Municipalizada, que deverá adotar impresso próprio para essa finalidade. 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogado o Decreto 
nº 25, de 3 de julho de 2002.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e Registrado no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

WALKYRIA TAVARES VIEIRA DE ANDRADES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO
Eu, _____________________________________________________________, inscrito no CPF sob o 
nº _____________________ e no RG nº ________________________, residente e domiciliado à _____
______________________________________________, autorizo o (a) Sr. (a) _________________
______________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________ e no RG nº 
________________________, a requerer inscrição em meu nome para a prestação de serviços ou locação de 
máquinas da Patrulha Agrícola junto à Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga.
Itapetininga, ____ de _______________ de

________________________________________________ 
Nome
ANEXO II
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, de um lado o requerente ____________
_____________________________________________________________, RG___________________, 
CPF_____________________, proprietário do imóvel rural denominado ______________________________, 
cadastrado sob  nº________________, conforme documento ________________________, ou contrato de 
arrendamento nº _____, registrado sob o nº ___________________, no cartório ______________________ 
e de outro lado Prefeitura Municipal de Itapetininga, representada pela Casa da Agricultura Municipalizada 
de Itapetininga, situada à rua: Cel. Pedro Dias Batista, 1405 - Centro, têm justo e contratado o que segue:
Cláusula I - O requerente (contratante) se compromete a efetuar o pagamento dentro do prazo de no máximo 
30 dias após o final dos serviços. 
Cláusula II - No caso de atraso no pagamento, será cobrada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 

serviços e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
Cláusula III - O não pagamento acarretará cobrança judicial e punição pela Casa da Agricultura Munici-
palizada de Itapetininga ficando impedido de utilizar os serviços da Patrulha mecanizada municipal, até a 
regularização do débito.
Cláusula IV - O requerente deverá acompanhar os serviços, no caso de não acompanhar deverá aceitar o 
horário que o tratorista executar, não lhe cabendo direito de reclamação posterior.
Cláusula V - A área a ser executado o serviço não poderá ultrapassar a área solicitada, e caso haja necessida-
de, mediante aprovação da Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga, o requerente deverá recolher 
o valor correspondente às horas excedentes.
Cláusula VI - Para cada família será feita apenas uma ficha cadastral, sendo apenas um membro da mesma 
família terá direito aos serviços, sendo permitido para mais de um membro se comprovada e/ou reconhecida 
independência familiar e lhe serão aplicadas as penalidades estabelecidas cláusula III.
Cláusula VII - O contratante requerente, aceita as condições estipuladas neste instrumento bem como regu-
lamento do uso do maquinário, e que os serviços serão executados por bairro, de acordo com a programação 
da Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga.
Cláusula VIII - Só será executado serviço a produtores familiares, em área de até 8.0ha (3,3 Alqueires) e que 
não possuam trator capaz de realizar o serviço requerido.
Cláusula IX - Se o produtor fornecer dados falsos, implicará na cobrança de preço de mercado do serviço 
realizado e a proibição de requerer novos serviços por 4 (quatro) anos consecutivos.
Declaro que li e estou ciente de todas as cláusulas deste contrato
___________________________________
Contratante: {Produtor}
Itapetininga, _____ de _____________________ de 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Localização/Bairro:__________________________________________________________
Tipo de Serviço:_________________________________ Área do Serviço:_____________
Cultura:________________
Telefone para contato:_______________________________________________________
                                                            
ANEXO III
TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIAS AGRÍCOLAS
Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, de um lado o requerente 

_________________________________________________________________________,RG_______
____________________,CPF__________________________, proprietário do imóvel rural denomina-
do____________________________, cadastrado sob  nº_____________________, conforme documento __
_____________________________, ou contrato de arrendamento nº ______________, registrado sob o nº 
_________________, no cartório ______________________ e de outro lado Prefeitura Municipal de Itape-
tininga, representada pela Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga, situada à rua: Cel. Pedro Dias 
Batista, 1405 - Centro, têm justo e contratado o que segue:
Cláusula I - O presente contrato tem por objeto a locação das seguintes maquinarias agrícolas, de propriedade 
do locador: _________________________________
Cláusula II - A presente locação é destinada ao uso das maquinarias ora locadas na lavoura _______________, 
se obrigando o locatário a utilizá-los somente para uso próprio, ficando expressamente vedada a sublocação 
dos mesmos, ou o seu deslocamento para outra região, salvo com a anuência expressa do locador.
Parágrafo Primeiro: Se o locatário empregar as maquinarias locadas em uso diverso do ajustado, ou do que 
a que se destinam, ou ainda se danificarem por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o 
contrato, exigir perdas e danos.
Parágrafo Segundo: O desgaste natural de uso da maquinaria será suportado pelo locador, bem como os con-
sertos e reparações dos mesmos e manutenção regular.
Parágrafo Terceiro: As despesas de transporte da maquinaria objeto deste contrato correrá por conta do lo-
catário.
Cláusula III - O presente contrato terá vigência de ................ e término em.................. 
Cláusula IV - O requerente (contratante) se compromete a efetuar o pagamento dentro do prazo de no máximo 
30 (trinta) dias após o término da locação.
Cláusula V - No caso de atraso no pagamento, serão cobrados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou 
fração a partir do 1º dia do mês imediatamente posterior ao vencimento, e multa de 2% (dois por cento) até 
30 dias; a partir do 31º dia, multa de 4% (quatro por cento).
Cláusula VI - O não pagamento acarretará cobrança judicial e punição pela Prefeitura Municipal de Itape-
tininga ficando impedido de utilizar os serviços da Patrulha mecanizada municipal até a regularização do 
débito.
Cláusula VII - O contratante requerente aceita as condições estipuladas neste instrumento bem como regu-
lamento do uso do maquinário, de acordo com a programação da Casa da Agricultura Municipalizada de 
Itapetininga.
Cláusula VIII - O locatário declara ter recebido os bens objeto do presente contrato em boas condições de 
uso, assumindo a condição de fiel depositário dos mesmos, até o término do contrato, obrigando-se a zelar e 
conservar os mesmos, bem como apresentá-los sempre que for solicitado, sob pena de incorrer nas penalida-
des aplicáveis ao depositário infiel.
Cláusula IX – O locatário fica obrigado a comunicar por escrito, imediatamente, todas as ocorrências e defei-
tos que se verifiquem com o(s) equipamento(s).
Cláusula X - Fica o locatário obrigado cobrir defeitos ou quebras, caso o mesmo apresente causas de danos, 
que será apresentado por laudo técnico do responsável patrulha.
Cláusula XI - Se o locatário deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do presente contrato, dará lugar 
à rescisão do mesmo, ficando obrigado a ressarcir as PERDAS e DANOS, devendo ainda devolver inconti-
nenti os maquinários locados, independente de qualquer aviso ou notificação, ficando o locador autorizado 
a requerer quaisquer medidas judiciais, inclusive cautelares, que visem a imediata recuperação da posse da 
maquinaria, sem prejuízo do que está estabelecido neste instrumento.
Parágrafo Único: Em caso de ajuizamento de medidas judiciais para recuperação da maquinaria, o locatário 
arcará ainda com as custas processuais e honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor da causa, 
além da multa contratual equivalente ao último valor pago ou devido, acrescida de juros e correção monetária.
Cláusula XII - Conforme disposições constantes deste instrumento, no término do contrato, o locatário se 
obriga a entregar os maquinários ao locador, de acordo com as responsabilidades e os riscos de conservação 
e manutenção especificados neste contrato.
Cláusula XIII – Quaisquer riscos e danos, tais como a quebra, perdas, etc. ocorridas com o(s) equipamento(s) 
locados, da saída do nosso galpão até sua volta ao mesmo (salvo desgaste natural pelo uso), correrão por 
conta e risco exclusivo pelo locatário.
Cláusula XIV – O locador tem direito de proceder à fiscalização do(s) equipamento(s) e seu(s) pertence(s) 
alugados, obrigando-se o locatário a mandar cumprir imediatamente qualquer exigência do locador.
Cláusula XV - Se o produtor fornecer dados falsos, implicará na cobrança de preço de mercado da locação de 
maquinárias agrícolas e na proibição de requerer novas locações por 4 (quatro) anos consecutivos.
Declaro que li e estou ciente de todas as cláusulas deste contrato
___________________________________
Contratante: {Produtor}
Itapetininga, _____ de _____________________ de 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Localização/Bairro:_____________________________ Área do Serviço:________________ 
Telefone para contato:__________________________________

ANEXO IV
Relação de Máquinas e Implementos da Patrulha Agrícola



Página 20 12/08/2017

MÁQUINA/IMPLEMENTO VALOR DA DIÁRIA

ADUBADEIRA/SEMEADEIRA A LANÇO 1 UFM

ARADO FIXO 3 DISCOS 0,5 UFM

ARADO REVERSÍVEL 3 DISCOS 0,5 UFM

ARADO REVERSÍVEL 4 DISCOS 0,5 UFM

ARADO REVERSÍVEL HID. 4 DISCOS 0,5 UFM

CALCAREADEIRA 1 UFM

CARRETA TANQUE 1 UFM

CONCHA 0,25 UFM

CONCHA TRASEIRA 0,25 UFM

GRADE ARADORA 14 DISCOS 1,5 UFM

GRADE ARADORA 16 DISCOS 1,5 UFM

GRADE NIVELADORA 28 DISCOS 1 UFM

GRADE NIVELADORA 32 DISCOS 1 UFM

LÂMINA PLAINADORA 0,25 UFM

LÂMINA TRASEIRA 0,25 UFM

SUBSSOLADOR 5 HASTES 0,5 UFM

SUBSSOLADOR ARRASTO 5 HASTES 1 UFM

SULCADOR 0,5 UFM

TERRACEADOR 14 DISCOS 1,5 UFM

Obs.: Desconto de 20% (vinte por cento) no valor total do aluguel dos equipamentos para o produtor rural que fizer parte 
de associação ou cooperativa.

DECRETO Nº 1.658, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 6.230, de 10 de agosto de 2017.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um crédito especial no valor de até R$ 1.200.000.00 (um milhão e duzentos mil 
reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Educação, para manutenção da rede Municipal de Ensino, com 
recursos do QESE.
Art. 2º Os recursos para abertura do crédito será o superávit do exercício de 2016.
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro de 2013) e na LDO 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 6.171, de 13 de dezembro de 2016).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.659, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 6.231, de 10 de agosto de 2017.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um crédito especial no valor de   R$ 5.198.220.00 (cinco milhões, cento e 
noventa oito mil reais, duzentos e vinte reais), no orçamento vigente, para atender despesas com o Projeto do PMAT – Pro-
grama de Modernização Administrativa e Tributaria, contemplando a Administração e Gestão das Secretarias.
Art. 2º Os recursos para abertura do crédito serão o excesso de arrecadação a verificar no exercício, através da Operação 
de Crédito PMAT.
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro de 2013) e na LDO 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (Lei Municipal nº 6.171, de 13 de dezembro de 2016).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de agosto de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.660, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre a prorrogação do prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2017.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais, e 
Considerando o disposto no artigo 11, da Lei Complementar n.º 126, de 27 de junho de 2017, que “Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal de Itapetininga – REFIS 2017 e dá outras providências”;
DECRETA:
Art. 1.º Fica prorrogado o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal de Itapetininga - REFIS, a formalização 
do pedido poderá ser feita até o dia 15 de setembro de 2017.
Art. 2.º Ficam mantidas todas as demais instruções legais;
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data e sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos onze dias de agosto de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 383, DE 08 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 36020/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar o afastamento sem vencimento, à pedido, da funcionária Cleia Marcia Rocha Almeida, Professora Substi-
tuta, PEB I, Faixa 03, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13/08/2017, nos termos do artigo 137, da Lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 384, DE 8 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 295, de 19 de maio de 2017, que compõe a Comissão de Estudos e Pareceres referentes 
à Isenção de Impostos e Taxas. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 385, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º A alínea “b”, do Inciso I, do Art. 1º, da Portaria nº 457, de 19 de agosto de 2016, que nomeia o Conselho Municipal 
de Assistência Social de Itapetininga, para o mandato 2016 a 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º...
I - ...
...
b) Secretaria da Educação:
Titular: Juliana de Carvalho Machado de Oliveira
Suplente: Nilza de Fátima Vieira Basile”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 275, de 2 de maio de 2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 386, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 36928/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Maria Evaneide Rocha da Silva, Agente Comunitário de 
Saúde, Ref. 05, Jardim Santa Inês, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 29/06/2017, ficando revo-
gada a Portaria nº 329, de 20/06/2017, que concedeu o afastamento sem vencimento.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 387, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear o Senhor Filipe Pinto Holtz de Moraes, como Coordenador Municipal da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências do Município de Itapetininga.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 735, de 27 de novembro de 2014.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 388, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a Lei nº 4.807, de 9/12/2003;
Considerando o Convênio GSSP/ATP nº 025/2011, de 10/02/2011, celebrado entre a Prefeitura de Itapetininga e o Governo 
do Estado de São Paulo por sua Secretaria de Segurança Pública; e 
Considerando o Memorando Interno GSTC nº 092/1/2017, da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, resolve:
Art. 1º Designar o Policial Militar Sd PM 139568-8 LUCAS DA SILVA BARROS como agente municipal de trânsito a 
prestar serviço no Município de Itapetininga.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 389, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 14 DE AGOSTO DE 2017, tendo em vista a 
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– ESCRITURÁRIO– Ref. 07

NOME CLASSIFICAÇÃO

ANDRÉ BAPTISTA DE VASCONCELOS           163º

RAQUEL GARDIANO MUNHOZ COSTA           164º

VERONICA BERTOLDO DE OLIVEIRA           166º

JOÃO ROBERTO ROLIM DO AMARAL           167º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 390, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
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SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 14 DE AGOSTO DE 2017, tendo em vista a 
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA– Ref. 16

NOME CLASSIFICAÇÃO

GISELE QUARENTEI CARDOSO FERRARI           24º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 391, DE 9 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 35657/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Designar os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão Eleitoral para acompanhamento do Processo 
Eleitoral da CIPA, Gestão 2017/2018: 
I -  Reginaldo Montanari;
II -  Roseli Aparecida de Oliveira messias;
III -  Tiago Leandro Ferreira;
IV -  Ulisses de Andrade Santos;
V -  Vera Lucia da Silva.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 392, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 37315/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o funcionário Anderson André Almeida da Silva, Auxiliar de Enfermagem, 
Referência 08-C, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 07/08/2017, nos termos do artigo 135, da Lei Com-
plementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 393, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Municí-
pio de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de seguro para os veículos da frota municipal e acom-
panhamento nos processos de isenção da tarifa de pedágio nas Rodovias Estaduais e Federais;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 1.496, de 27 de abril de 2016, resolve:
Art.1º Nomear, para compor a “Comissão Especial de Acompanhamento de Seguro para os veículos da Frota Municipal 
e dos veículos que necessitam de isenção da tarifa de pedágio nas Rodovias Estaduais e Federais, os seguintes membros:
I -  Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
• Marilda Gedilpe Coelho Rodrigues.
II -  Representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços: 
• Reginaldo Palma.
III -  Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
• Valdinei Lopes dos Santos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 252, de 28/04/2016.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 394, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 27236/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a funcionária Sabrina Carvalho Maidana Martins Pereira, Professora Substituta PEB II, Faixa 02, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20/06/2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 395, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 29429/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a funcionária Denise Tomé, Auxiliar de Primeira Infância, Referência 07, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04/07/2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2017
PROCESSO Nº 928/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - EXCLUSIVO PARA MICROEM-
PRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA 
NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, optando pela ADJUDICAÇÃO do presente às empresas

HIPERSOM COMÉRCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP - R$ 21.380,00
ITEM    QTD.      UNID      DESCR.                          MARCA                          VL. UNIT.         VL. TOTAL
1          12.000    UN         BATERIA 150 AMP         MARTE MM 150             580.00             R$ 6.960,00
2          25.000    UN         BATERIA DE 100            MARTE MM 105             415.00             R$ 10.375,00
3          15.000    UN         BATERIA  DE 60             MARTE MM F60             235.00             R$ 3.525,00
4          4.0000    UN         BATERIA 12V 5 A           TKS YTX5LBS                 130.00             R$ 520,00

ITAPETININGA, 10 de Agosto de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº113/2017
PROCESSO Nº 1656/2017 TIPO: menor preço OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de preparo 
de Merenda Escolar nas Unidades Escolares Municipais e Estaduais do Município de Itapetininga, conforme anexo I 
do edital – Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a sessão de abertura para o dia 25.08.2017 às 14:00 horas 
– Sala I. O edital completo ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitação modalidade Pregão 
Presencial. Itapetininga, 11 de agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº111/2017 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PROCESSO Nº 692/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CANALETAS - 
SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. Fica designada a sessão de abertura para o dia 30.08.2017 às 
14:00 horas – Sala I. O edital completo ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitação modali-
dade Pregão Presencial. Itapetininga, 11 de agosto de 2017. João Luís de Sousa Secretário Municipal de Administração 
e Finanças Ordenador de Despesas – Decreto Municipal nº 1.571 de 02.01.2017.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº112/2017 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PROCESSO Nº 1353/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MDF PARA SE-
TOR DE MARCENARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Fica designada a sessão de abertura 
para o dia 30.08.2017 às 16:00 horas – Sala I. O edital completo ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no 
ícone Licitação modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 11 de agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº109/2017 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PROCESSO Nº 1349/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CON-
FECÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA EMEIF EDISON DE ABREU SOUZA - SECRETARIUA MUNICI-
PAL DE DUCAÇÃO - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)COM APLICAÇÃO 
DE EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49,INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR N 123/2006. Fica designada a 
sessão de abertura para o dia 31.08.2017 às 09:00 horas – Sala I. O edital completo ficará disponível no site www.itape-
tininga.sp.gov.br no ícone Licitação modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 11 de agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO CONVITE Nº05/2017
PROCESSO Nº 1324/2017 TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços técnicos 
profissionais de orientação governamental por meio de assessoria para melhoria dos serviços rotineiros de gestão pública 
– Secretaria Municipal de Gabinete. Devido a necessidade de adequações ao edital fica suspensa a sessão de abertura do 
dia 17.08.2017, com a posterior designação de nova data de abertura. Itapetininga, 11 de agosto de 2017.

LEANDRO JUSTO PEDROSO
SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

COMUNICADO DE NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº103/2017
PROCESSO Nº 1450/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: Aquisição de playgrounds para as Unidades Escola-
res de Ensino Infantil e Fundamental para a Secretaria Municipal de Educação. Fica alterada a Sessão de abertura para o 
dia 29.08.2017 às 14:00 horas – Sala I. O edital completo ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone 
Licitação modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 11 de agosto de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

COMUNICADO DE NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº104/2017(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº 1359/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE CUMIEIRAS E TELHAS TER-
MOACÚSTICAS DESTINADAS À COBERTURA DO NOVO SETOR DE TRANSPORTES – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E MATERIAIS – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. Fica alterada a Sessão de abertura para o dia 29.08.2017 ÁS 16:00 HORAS – Sala I. 

COMUNICADO DE NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº105/2017 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº 1259/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS AUTOMOTIVAS 
PARA A FROTA DO SETOR DE AMBULÂNCIA – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/2006. Fica alterada a Sessão de abertura para o dia 30.08.2017 ÁS 09:00 HORAS – Sala I. 

OS EDITAIS DE ABERTURA ACIMA RELACIONADOS FICARÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.
ITAPETININGA.SP.GOV.BR NO ÍCONE DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE CORRESPONDENTE. 
Itapetininga, 11 DE AGOSTO de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação, na mo-
dalidade de Pregão Presencial nº 05/2017, do tipo Menor Preço por Global, para escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, configuração, testes e treinamento operacional de 
Display Multimídia, equipamentos e acessórios para a Câmara Municipal de Itapetininga.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro até 
as 14 horas, horário de Brasília, do dia 25 de agosto de 2017, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, sito à Rua 
José Soares Hungria, nº 489, Jardim Marabá, Itapetininga-SP, sendo que a sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a 
seguir, no mesmo dia e local nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no horário de expe-
diente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: www.camaraitape-
tininga.sp.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou através do tele-
fone (15) 3275-7600.
Itapetininga, 14 de junho de 2017.

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PROCESSO Nº 8/2017
DISPENSA 1/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE TELAS DE MÓDULOS DE SOMBREADOS LOCALIZADOS 
NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a dispensa de licitação nº01/2017, que tem por objetivo a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviço de manutenção e fornecimento de telas de módulos de sombreados lo-
calizados no estacionamento da Câmara Municipal de Itapetininga, ratificando ADJUDICAÇÂO do respectivo 
objeto a empresa declarada vencedora do certame, 4M comércio de Toldos Ltda-ME.

EMPRESA: 4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME
CNPJ: 04.309.425/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
ENDEREÇO: Rua Vilarino Pires Nogueira, 705   BAIRRO: jardim zulmira
CEP: 18061-020       CIDADE: SOROCABA/SP
FONE: 1532319609
TOTAL: R$ 7.900,00(Sete Mil e Novecentos Reais)

ITAPETININGA, 3 de Agosto de 2017..

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA

EXTRATO DE RESCISÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2016
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda.
Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos para fornecimento de sistemas informatizados de Controle 
Interno. 
Termo: Rescisão do 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 06/2016.   
Data da assinatura: 03 de julho de 2017.

ANTONIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO  Nº 08/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Eliana Aparecida  Ribeiro de Camargo Itapetininga ME
OBJETO: Fornecimento de produtos e equipamentos de limpeza para a Câmara Municipal de Itapetininga.
VIGÊNCIA: 31.12.2017. 
VALOR GLOBAL: R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais).
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2017.

ANTONIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO  Nº 09/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Irineu Valentin Tonelotto ME
OBJETO: Fornecimento de produtos e equipamentos de limpeza para a Câmara Municipal de Itapetininga..
VIGÊNCIA: 31.12.2017. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.746,75 (dez mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2017.

ANTONIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO  Nº 10/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Fausto Henrique de Mello ME
OBJETO: Fornecimento de equipamentos eletrônicos e Informática para a Câmara Municipal de Itapetininga.
VIGÊNCIA: 31.12.2017. 
VALOR GLOBAL: R$ 32.625,00 (trinta e dois mil, seiscentos de vinte e cinco reais).

DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2017.

ANTONIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO  Nº 11/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: Marta de Barros Gomes ME
OBJETO: Fornecimento de equipamento de Informática para a Câmara Municipal de Itapetininga.
VIGÊNCIA: 31.12.2017. 
VALOR GLOBAL: R$ 16.260,00 (dezesseis mil, duzentos e sessenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 01 de agosto de 2017.

ANTONIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

TORNA-SE PÚBLICO
Encontra-se junto ao Legislativo, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às 
contas da Prefeitura Municipal de Itapetininga, exercício de 2015.
Gabinete da Presidência, 09 de agosto de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PORTARIA/SEPREM Nº 095, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
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 105/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por idade nos termos do Artigo 38 Inciso III da Lei complementar nº. 49 
de 23-04-2012, a partir de 09-08-2017, à funcionária ANA MARIA SILVA, Auxiliar de Educação, Ref. 07-B lotada na 
Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 094, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
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 104/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, nos termos do Artigo 183 Parágrafo 1º 
da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012 e Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a partir de 08-08-2017, à 
funcionária LILIAN APARECIDA MACIEL GOMES, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 02-C lotada 
na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 093, DE 10 DE AGOSTO DE 2017
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 103/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade nos termos do Artigo 36 Inciso II da Lei 
complementar nº. 49 de 23-04-2012, e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a partir de 07-08-2017, à funcionária 
MARCIA MACHADO DE MEIRA, Auxiliar de Educação, Ref. 07-E lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Contrato nº 05/2015 – Modalidade: Dispensa de Licitação – OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços e 
Monitoramento no Sistema de Alarme por linha telefônica e inspeção com viatura no local protegido de pro-
priedade do Contratante, para o imóvel localizado na Rua Domingos José Vieira, 1.181, Centro, Itapetininga/SP, 
sede do SEPREM – CONTRATANTE: Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – CONTRATADA: 
Dores & Lima Monitoramento de Sistemas de Segurança Ltda. ME – VIGÊNCIA: 12 meses (06/08/2017 a 
05/08/2018) – VALOR MENSAL: R$ 95,00 – VALOR TOTAL: R$ 1.140,00 – FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Itapetininga, 05 de agosto 2017.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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Quem passou pelo saguão de en-
trada do Paço Municipal durante 
essa semana teve a oportunidade de 
conhecer diversos protótipos e expli-
cações de projetos realizados pelos 
alunos dos cursos de Engenharia de 
Computação e Engenharia de Produ-
ção, ministrados pela Univesp – Uni-
versidade Virtual do Estado de São 
Paulo no Polo UAB Itapetininga. 

A universitária Rafaela Papst teve 
que resolver um serviço na prefeitura 
e ao entrar no prédio se deparou com 
várias telas explicativas dos projetos. 
Um deles chamou a atenção dela, o 
de descarte correto de óleo. Os alunos 
informaram que um litro de óleo des-
cartado no meio ambiente, em rios e 
lagos, é capaz de poluir até 1 milhão 
de litros de água, o equivalente ao 
consumo de um ser humano em 14 
anos. “Sabemos da importância em 
respeitar e preservar o meio ambien-
te. Em casa, nós temos a consciência 
do hábito em separar em um vasilha-
me o óleo usado e levar à uma pessoa 
que reutiliza na confecção de sabão. 
Todos devem ter essa consciência”, 
destacou Rafaela. 

Outros projetos puderam ser vis-
tos também nos painéis que estavam 

Pela 1º vez Itapetininga foi in-
serida no Mapa das Regiões Tu-
rísticas do Estado de São Paulo. O 
município criou a região turística 
chamada “Roteiro Fogão e Viola”, 
que conta com outras três cidades: 
Campina do Monte Alegre, Angatu-
ba e Sarapuí. 

Com a inclusão do município 
no Mapa, a cidade pode ter a pos-
sibilidade de conseguir verbas por 
meio do Ministério do Turismo e 
desenvolver projetos para atender 

a mostra. Entre eles: Tecnologia para 
facilitar relacionamentos comerciais 
na cidade, reaproveitamento das so-

cada vez mais o potencial regional 
e fomentar o desenvolvimento da 
economia por meio do turismo.  

O Mapa do Turismo Brasileiro é 
um instrumento de orientação para 
a atuação do Ministério do Turismo 
no desenvolvimento de políticas 
públicas, tendo como foco a gestão, 
estruturação e promoção do turis-
mo, de forma regionalizada e des-
centralizada. Sua construção é feita 
em conjunto com os órgãos oficiais 
de Turismo dos estados brasileiros.

Paço recebeu exposição de projetos dos alunos da UAB
Secretaria da Educação

bras de tecidos na indústria paulista 
de estofados, coleta, reciclagem e 
reutilização de resíduos sólidos, co-

leta comunitária de resíduos, destina-
ção no descarte de celulares no mu-
nicípio, recuperação das matas cilia-
res às margens do Rio Itapetininga, 
locomoção de pessoas com defici-
ência, monitoramento de pedido via 
delivery, trabalho rural e saúde: Mé-
todo para acondicionar e armazenar 
marmitas e captação e reutilização de 
água pluvial em residências, um pro-
jeto de baixo custo que pode ser feito 
em qualquer residência.

O Polo de Apoio Presencial de 
Itapetininga é um espaço físico, man-
tido pela Prefeitura e Secretaria da 
Educação, com cursos Ead – Educa-
ção a Distância, que é a modalidade 
educacional na qual professores tuto-
res e alunos participam de processo 
de ensino, aprendizagem em espaço 
e/ou tempo diferentes. 

Para a Secretaria da Educação, 
a exposição é uma forma das pes-
soas terem a chance de conhecer 
e aprender. “São protótipos, feitos 
com ideias inovadoras e práticas, 
que qualquer pessoa pode aprender 
de forma rápida e fazer em casa. Isso 
representa o que é desenvolvido nos 
cursos oferecidos no Polo UAB Ita-
petininga”, enfatizou ela.

Itapetininga é inserida pela 1ª vez no Mapa Turístico de SP
Secretaria de Cultura e Turismo
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Audiências Públicas Municipais iniciam no próximo dia 22
Secretaria de Planejamento

A Prefeitura de Itapetininga ini-
cia na terça-feira, 22, às 19h, na 
EMEIF Profª Maria Aparecida Car-
doso e Silva, localizada à Rua Fran-
cisco Weiss Junior, no bairro do Ta-
boãozinho, uma série de encontros 
com a população, as chamadas au-
diências públicas, afim de receber 
sugestões para os problemas iden-
tificados na cidade, direcionando 

os investimentos em sua proposta 
orçamentária para o ano de 2018. 
Por meio do Orçamento Público, o 
município estima as receitas que irá 
receber e determina as despesas que 
realizará, planejando os investimen-
tos necessários ao atendimento das 
demandas da população.

As audiências públicas serão re-
alizadas em diversas regiões da ci-

dade, sendo que as reuniões acon-
tecerão nas escolas municipais, nos 
locais com mais fácil acesso possível 
para a população. Durante as discus-
sões, a Prefeita e toda a sua equipe 
de Secretários, irão receber as de-
mandas e sugestões dos moradores 
de bairros, discutindo os problemas e 
eventuais soluções para o município. 

Todos os cidadãos podem se ma-

nifestar diretamente sobre o plane-
jamento orçamentário, deixando sua 
contribuição para aperfeiçoar a ges-
tão de recursos públicos, visando a 
execução do plano de governo ade-
quado as finalidades do município.

Participe e confira a programa-
ção completa das audiências em 
nosso semanário e no site itapetinin-
ga.sp.gov.br.

REGIÃO 01
22 de agosto | terça-feira
19h
Emeif Prof ª. Maria Aparecida Cardoso e Silva
Rua José Ferreira Menk, 30 - Taboãozinho 
 
REGIÃO 02
23 de agosto | quarta-feira
19h
Emeif Prof. Francisco Fabiano Alves
Rua Elesbão Branco Da Silva, 295 – Central Parque 4l

REGIÃO 03
24 de agosto | quinta-feira
19h
Emeif Prof ª. Aparecida Myrtes De Mello
Rua Pe. Carlos Regatieri, 780 – Vila Reis

DISTRITOS E BAIRROS DA ZONA RURAL
26 de agosto | sábado
10h
Emeif Prof. Zarife Yared
Av. Profº.Francisco Válio, 505 – Centro.

CONFIRA 
AS DATAS 
PARA 
SUA REGIÃO E
VENHA PARTICIPAR!

REGIÃO 04
25 de agosto | sexta-feira
19h
Emeif Prof ª. Therezinha Annunciato E. Soares
Rua Vicente Rodrigues Furtado S/N – Vila Carvalho
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Analista de logística( c/ sup. completo,curso de inglês, CNH”A”) 01 03 Apontador de obra ( c/exp p/ trabalhar em Apiaí )

Aprendiz (cursando técnico em mecânica, mecatrônica,eletroeletrônica e logística) 01 25 Atendente de balcão (p/ morar em SP)

Atendente de padaria (c/exp) 01 01 Auxiliar Contábil (c/exp e cursando superior)

Auxiliar de cozinha (p/ morar em SP) 25 01 Auxiliar de mecânico de autos (c/exp CNH “B”)

Auxiliar de Topografia ( c/exp p/ trabalhar em Apiaí ) 01 01 Auxiliar de Limpeza (c/ exp, disp para viagens)

Balconista (c/ exp) 01 01 Babá (c/ exp)

Comprador (c/exp c/ superior p/ trab em Boituva) 01 01 Consultor (a) de vendas interno e externo (c/exp CNH “AB”)

Costureira (c/exp p/trab/ em Alambari) 01 02 Eletricista automotivo (c/exp p/trab/ em Boituva)

Eletricista automotivo (c/exp CNH “B”)

Farmacêutico (c/superior completo)

Mecânico de trator agrícola (c/exp p/trab/ em Boituva)

Polidor de automóveis (c/exp CNH “B”)

01

01

04

01

01

01

01

01

Empregada doméstico (c/ exp.)

Gerente ( c/ exp, curso superior)

Mecânico montador ( c/ exp)

Professor de curso de farmácia (c/exp e formação técnica)

Encarregado de costura (c/exp)

Greidista ( c/exp p/ trabalhar em Apiaí )

Montador de automóveis (c/exp CNH “B”)

Promotor de vendas de cartão  (c/exp)

01

03

01

01

01

01

05

01

Enfermeiro do trabalho (c/ exp, curso superior,CNH”B”) 

Líder de produção (c/exp em processos de extrusão plástica e impressão flexográfica, p/trab em Boituva)

Motorista ( CNH”D” c/exp p/ trabalhar em Apiaí )

Representante comercial (c/exp e carro próprio)

Enfermeiro Obstétrico ( c/ superior completo)

Mecânico de autos (c/exp CNH “B”)

Operador de retro-escavadeira e escavadeira (c/exp CNH “D”p/trab em Angatuba)

Serviços gerais (c/ exp em serviço de corte c/ lixadeira)

01

03

01

01

01

01

05

01

Estágio (cursando administração tem que residir em Capão Bonito)

Mecânico de suspensão (c/exp em alinhamento e balanceamento)

Operador de rolo ( c/exp p/ trabalhar em Apiaí )

Supervisor florestal (c/exp)

Técnico agrícola ( c/ curso técnico, c/ CNH “AB” 01 01 Técnico de manutenção industrial (c/exp CNH “AB”)

Técnico de nutrição (c/exp) 01 01 Vendedor de consórcio (c/exp)

Vendedor interno ( c/exp) 01 01 Vendedor Porta a Porta  (c/ exp )
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䌀漀渀栀攀愀 漀 渀漀瘀漀 
匀攀洀愀渀爀椀漀 伀昀椀挀椀愀氀 䔀氀攀琀爀渀椀挀漀℀

䔀猀琀愀  愀 切氀琀椀洀愀
攀搀椀漀 搀漀 匀攀洀愀渀爀椀漀 椀洀瀀爀攀猀猀漀℀

䘀椀焀甀攀 愀琀攀渀琀漀℀

䔀渀焀甀愀渀琀漀 椀猀猀漀Ⰰ 挀漀渀昀椀爀愀 琀漀搀愀猀 愀猀 攀搀椀攀猀 搀漀 匀攀洀愀渀爀椀漀 攀洀㨀
猀攀洀愀渀愀爀椀漀⸀椀琀愀瀀攀琀椀渀椀渀最愀⸀猀瀀⸀最漀瘀⸀戀爀


