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Denúncias de flagrantes de descarte irregular de lixo

Serviço é pioneiro na região e permite participação 
da população no reforço da fiscalização já existente.

Você já flagrou alguém descartando lixo em lugar ir-
regular? Quer ajudar a acabar com essa prática no mu-
nicípio?

Para ajudar a combater essa prática irregular, a 
Prefeitura de Itapetininga inova novamente e acaba de 
lançar o #itapemelhor, um novo serviço por whatsapp 
que dá ao cidadão a oportunidade de reforçar a fiscali-
zação no município.

Itapetininga é o terceiro maior município do estado 
de São Paulo em extensão territorial e, acordo com a 
última estimativa de população divulgada pelo IBGE 
na semana passada, a cidade já alcançou a expressiva 
marca de mais de 160 mil habitantes. Levantamentos 
realizados pelo Departamento de Fiscalização de 
Posturas apontam que esses fatores contribuem para 
o desrespeito da legislação, uma vez que a alta deman-
da dificulta a presença de fiscais em todas as áreas do 

município.
O #itapemelhor vem para reforçar a Lei 

Complementar Municipal nº 09/2002 que já prevê 
multa a quem for flagrado descartando materiais de 
forma irregular.

Basta enviar uma foto com o flagra do descarte ir-
regular mostrando a placa do veículo, imagem do 
cidadão ou terreno e informar o local com o nome 
da rua e bairro.

A multa para pessoas ou veículos flagrados des-
cartando materiais irregularmente é de R$ 200 reais. 
Para os proprietários de terrenos com falta de lim-
peza, de R$ 1.554,72. Já para falta de construção e 
calçadas e muros em terrenos, os proprietários são 
multados em R$ 467,71.

As denúncias são anônimas. Não é preciso se 
identificar.

#itapemelhor – Denuncie (15) 99815-4635

FINANÇAS
SECRETARIA DE
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LEI Nº 6.348, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera a Lei Municipal nº 6.280, de 5 de março de 2018, que “Autoriza a Prefeitura do Município de 

Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel e dá outras providências. 
(Projeto de Lei nº 82/2018, 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 O artigo 1º da Lei Municipal nº 6.280, de 5 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte 

redação:
“Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga autorizada a outorgar à APIS – Associação dos 

Apicultores de Itapetininga/SP e Região Sul do Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas sob o n° 10.424.351/0001-83, sediada na Rua Manoel Rodrigues, nº 213, Distrito 
do Rechã, no município de Itapetininga/SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos,  pror-
rogável por igual período, se houver interesse das partes, independente de concorrência pública, 
de acordo com o disposto no Artigo 159, §1° da Lei Orgânica do Município, Concessão de Direito 
Real de Uso de Imóvel de sua propriedade, situado na Rua Manoel Rodrigues, Antiga Rua Seis (6), 
Distrito do Rechã, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob n° 88.157, com as seguintes 
medidas e confrontações:
“Um terreno urbano, de formato irregular, constituído pelo Sistema de Recreio, (Quadra Seis), do 

loteamento denominado Jardim Oscarlandi situado no Bairro do Rechã, neste município e comar-
ca de Itapetininga, com frente para a Rua Manoel Rodrigues, antiga Rua Seis (6), com a seguinte 
descrição: pela frente em cinquenta e oito (58) metros; do lado direito de quem da frente olha para 
o imóvel, em oitenta e dois (82) metros, com a Rua 15; do lado esquerdo, em setenta e sete (77) me-
tros, com a Rua 14; e nos fundos em sessenta (60) metros, com a Rua 7, encerrando a área de cinco 
mil e oitenta metros quadrados (5.080,00m²)”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações pró-

prias consignadas no orçamento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos quatro dias de setembro de 2018.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE GABINETE
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LEI Nº 6.349, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica 

Federal, no âmbito do Programa AVANÇAR CIDADES – MOBILIDADE URBANA, a oferecer garantias e 
dá outras providências”. 
(Projeto de Lei nº 87/2018, 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 Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos desta Lei, a contratar e garantir fi-

nanciamento com a Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 29.999.996,00 (Vinte e nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e seis reais), no âmbito do Programa Avançar 
Cidades – Mobilidade Urbana, nos termos da INMCidades nº 028, de 11 de julho de 2017, e suas altera-
ções, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000.
Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigato-

riamente aplicados na execução de projeto integrante do PROGRAMA AVANÇAR CIDADES – SETOR 
PÚBLICO – MOBILIDADE URBANA – destinado à Obras de Qualificação Viária no município de 
Itapetininga/SP.
Art. 2º Para garantia do principal, encargos e acessórios do financiamento ou operação de crédito 

pelo município de Itapetininga/SP, para a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a 
finalidade indicada no Art. 1º e seu parágrafo único, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as recei-
tas e Quotas do Fundo de Participações dos Municípios (FPM) a que se refere o artigo 159, inciso I da 
Constituição Federal.
§ 1º O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames contidos no Inciso I do art. 159 da Constituição 

Federal, e, na hipótese da extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que ve-
nham a substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à Caixa 
Econômica Federal os poderes bastantes para que as garantias possam ser prontamente exequíveis no 
caso de inadimplemento.
§ 2º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste arti-

go, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem da 
Caixa Econômica Federal, e esta, à conta do FGTS, nos montantes necessários à amortização da dívida 
nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e 
não pagos, em caso de vinculação. 
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consigna-

dos como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei 
Complementar 101/2000.
Art. 4º O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do Município de Itapetininga/

SP, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou opera-
ções de crédito por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e aces-
sórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Município 
Itapetininga/SP no Projeto financiado pela Caixa Econômica Federal, conforme autorizado por esta 
Lei.
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face 

aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos quatro dias de setembro de 2018.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE GABINETE
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 15/2018

PREGÃO PRESENCIAL 5/2018
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de in-

formática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado para os Sistemas de Gestão do 
Processo Legislativo e Compilação de Leis, consistindo nos serviços de desenvolvimento, instala-
ção, treinamento dos usuários, customização, suporte, hospedagem de dados e realização de todas 
as atualizações necessárias para a Câmara Municipal de Itapetininga.
HOMOLOGO o Pregão Presencial nº 05/2018, ratificando ADJUDICAÇÃO do respectivo objeto a em-

presa declarada vencedora do certame;
EMPRESA: SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP
CNPJ: 56.982.416/0001-07
TOTAL: R$ 121.500,00 (Cento e vinte um mil e quinhentos reais).
Nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO o ato, nos termos acima descritos e 

AUTORIZO a despesa.

Itapetininga, 04 de setembro de 2018

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE DA CÂMARA

EXTRATO PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2018

Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 11/2018 para con-
tratação da Empresa FABRICIO LOTFI E CIA LTDA - ME, cujo valor é de R$ 5.218,00 (cinco mil, du-
zentos e dezoito reais).

Itapetininga, 04 de setembro de 2018.

ANTÔNIO ETSON BRUN 
PRESIDENTE
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