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Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Itapetininga – REFIS 2019, e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 20/2019, 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:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Itapetininga- REFIS, destinado a promover a regularização de créditos municipais, constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida
ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fato gerador que tenha ocorrido até o dia 31 (trinta e um)
do mês de dezembro de 2018.
§1º Poderão ser incluídos no REFIS 2019 eventuais saldos de parcelamento em andamento, desde
que devidamente cancelados.
§2º O REFIS 2019 será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, bem como, pela
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, por meio da Procuradoria Geral do Município, sempre
que necessário.
§3º Os créditos tributários e não tributários serão consolidados com base na data de formalização
do pedido de adesão.
§4º A formalização do pedido poderá ser efetuada no período de 15 (quinze) de agosto de 2019 até
15(quinze) de outubro de 2019.
Art. 2º A formalização do pedido de adesão ao REFIS 2019 implica no reconhecimento dos débitos
neles incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, bem como,
a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo.
Art. 3º A adesão ao REFIS 2019 não dispensa o contribuinte do recolhimento de custas, despesas
processuais e demais verbas arbitradas pelo juízo, nos casos em que o débito estiver em execução,
cujo recolhimento deverá ocorrer consoante as diretrizes do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo
§1º Exclusivamente sobre os débitos em execução judicial, renegociados ou não, através do REFIS,
incidirão honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) sobre o valor negociado do débito fiscal,
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, devidos aos integrantes do quadro da
Procuradoria Geral do Município, por força da lei Federal 8.906, de 04 de julho de 1994 ( Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).
§ 2º O pagamento do valor referido no parágrafo anterior deverá ser efetuado em parcela única ou
de forma parcelada, conforme acordo entre as partes.
§ 3º Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento, nos termos do artigo
155 - A, do Código Tributário Nacional.
§ 4º Não serão devidos honorários na retomada ou no ingresso de nova execução judicial nos casos
motivados pela falta de pagamento no parcelamento do REFIS 2019, desde que o contribuinte já o
tenha efetuado na adesão.
Art.4º A homologação da adesão ao REFIS 2019 dar-se-á no momento do pagamento da parcela
única ou da primeira parcela.
Art.5º O procedimento a ser observado para a adesão, obedecerá aos seguintes trâmites:
I - O interessado deverá protocolar pedido formal de adesão, mediante requerimento próprio na
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Prefeitura Municipal de Itapetininga, junto às Unidades de Atende Fácil;
a) assinar modelo de documento próprio endereçado ao juízo da ação judicial, contendo expressa
renúncia ao direito que se funda a ação, nos termos do artigo 3º desta lei;
b) indicação do débito, da inscrição cadastral imobiliária ou mobiliária, devidamente assinado
pelo contribuinte ou responsável e juntada dos respectivos extratos atualizados até a data da consolidação dos débitos;
c) cópia reprográfica do RG e do CPF do solicitante e/ou do representante legal;
d) comprovante atualizado do endereço do sujeito passivo, cônjuge, sucessor, responsável tributário ou representante legal;
e) cópia reprográfica da certidão de casamento, em caso do solicitante ser cônjuge do sujeito passivo da obrigação tributária;
f) procuração com poderes específicos para tal finalidade, conferidos por instrumento de mandato com firma reconhecida;
§1º Em caso de falecimento do sujeito passivo da obrigação tributária, deverá o solicitante comprovar sua condição de herdeiro/sucessor com a apresentação da certidão de óbito e formal de
partilha, se necessário.
§2º No caso de débitos relativos a IPTU, o possuidor solicitante deverá comprovar sua condição,
com a apresentação do contrato, escritura ou outro documento hábil a comprovar o alegado.
Art.6º A Procuradoria Geral do Município, juntamente com a Secretaria Municipal de Finanças
poderá a qualquer momento solicitar demais documentos que entender necessários.
Art.7º Efetuada a adesão, nos termos acima, caberá à Procuradoria Geral do Município, juntamente com a Secretária Municipal de Finanças, as seguintes diligências:
I - a suspensão das demandas ajuizadas no caso de parcelamento, após assinatura do termo ao
REFIS 2019 e confirmação do pagamento da primeira parcela;
II - o arquivamento das impugnações administrativas, após assinatura do termo ao REFIS 2019 e
confirmação do pagamento da primeira parcela e comprovada a desistência nos termos do artigo
2º desta lei.
§ 1º Liquidado o parcelamento e os honorários nos termos desta lei, o Município informará o fato
ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no artigo 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
§ 2º Os depósitos judiciais e penhoras efetivadas em garantia do juízo permanecerão à disposição
do mesmo e somente poderão ser levantados após a quitação integral do parcelamento desta lei.
§ 3º Para fins de consolidação, o débito será considerado integralmente vencido na data da primeira prestação não paga ou da parcela única não paga.
Art.8º O crédito de natureza tributária e não tributária poderá ser quitado a vista ou em parcelas
mensais e sucessivas, abrangendo obrigatoriamente todos os créditos principais e acessórios, existentes na indicação fiscal e inscrição municipal.
Art.9º Sobre os débitos consolidados na forma do art. 5º desta lei serão concedidos descontos diferenciados, na seguinte conformidade:
§1 º Relativamente ao débito tributário e não tributário:
I - redução de 90% (noventa por cento) do valor dos juros de mora e da multa moratória, na hipótese de pagamento em parcela única;
II - redução de 80% (oitenta por cento) do valor dos juros de mora e da multa moratória, sem juros
futuros na parcela, na hipótese de pagamento em até 06 (seis) parcelas, com data de vencimento no
dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses subsequentes.
III - redução de 70 % (setenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros
na parcela, na hipótese de pagamento em até 12 (doze) parcelas, com data de vencimento no dia
útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses subsequentes.
IV - redução de 60 % (sessenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros
na parcela, na hipótese de pagamento em até 18 (dezoito) parcelas com data de vencimento no dia
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útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses subsequentes.
V - redução de 50 % (cinquenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros
na parcela, na hipótese de pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas, com data de vencimento
no dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses subsequentes.
VI - redução de 40 % (quarenta por cento) do valor de juros e da multa moratória, sem juros futuros
na parcela, na hipótese de pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas com data de vencimento no
dia útil seguinte a data da adesão ao REFIS, vencendo-se as demais parcelas nos meses subsequentes.
VII - redução de 10% (dez por cento) para valores consolidados acima de R$100.000,00 (cem mil reais), cujo parcelamento poderá ser deferido em até 60 (sessenta) parcelas mensais, com acréscimo
de 4% (quatro) ao ano a título de juros compensatórios.
§ 2º O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) para contribuinte pessoa
física e R$ 200,00 (duzentos reais) para contribuinte pessoa jurídica.
Art.10. Se o pagamento da parcela ocorrer fora do prazo legal incidirão os acréscimos previstos no
Código Tributário, não sendo aceito pagamento de parcelas não consecutivas e fora do mês vencido.
Art.11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo
para formalização do pedido de adesão no referido Programa.
Art.12. O sujeito passivo será excluído do REFIS sem notificação prévia, diante da ocorrência de
uma das seguintes hipóteses:
I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei;
II - estar em atraso há mais de 60 (sessenta) dias com o pagamento de qualquer parcela, inclusive
a referente a eventual saldo residual do parcelamento, consecutivas ou não;
Art.13. A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios desta lei,
acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os acréscimos previstos na legislação municipal, descontados os valores pagos, e a imediata inscrição dos valores remanescentes na Dívida
Ativa, ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, efetivação do protesto extrajudicial do
título executivo e adoção de todas as demais medidas legais de cobrança do crédito colocadas à disposição do Município credor.
Art.14. A adesão ao REFIS 2019 impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas
as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Parágrafo único. O ingresso e a permanência no REFIS impõem ao sujeito passivo, ainda, o pagamento regular das obrigações municipais, tributárias e não tributárias, com vencimento posterior
à data de homologação de que trata esta lei.
Art.15. O REFIS 2019 não configura a novação prevista no art. 360, inciso I, do Código Civil.
Art.16. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta lei,
quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.
Art.17. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e ratificados pela Secretaria Municipal de Finanças.
Art.18. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos catorze dias de agosto de 2019.
CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

14-AGO-2019

SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

LEI Nº 6.440, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Página 18

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapetininga a alienar, por doação, à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU, imóveis públicos que especifica, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 92/2019, 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 a Prefeitura Municipal de Itapetininga autorizada a alienar à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, por doação, os seguintes
imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, de acordo com as respectivas Matrículas
do Cartório de Registro de Imóveis, com medidas e confrontações, memoriais descritivos, avaliações e croquis anexos:
I – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.083): “Um terreno urbano, de formato retangular, constituído por
parte do lote sete (7), da quadra A, do loteamento denominado Jardim São Camilo, nesta cidade e
comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente em oito (08) metros, com a Rua Jurandyr Ramos Pinto, do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, em
vinte (20) metros, com parte para o lote sete (7); do lado esquerdo, em vinte (20) metros, com o lote
seis (6), e nos fundos, em oito (8) metros, com o lote três (3), encerrando a área de cento e sessenta
(160) metros quadrados.”
II – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.084): “Um terreno urbano de formato irregular, constituído por
parte do lote sete (7), da quadra A, do loteamento denominado Jardim São Camilo, nesta cidade e
comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, em quatro (4) metros e cinquenta e um (51) centímetros, com a Rua Jurandyr Ramos Pinto; do lado direito de quem
de frente olha para o imóvel, em seis (6) metros e cinquenta e seis (56) centímetros, divide com a
Rua Tadao Murozaki, para qual faz esquina em linha curva de vinte e um (21) metros e vinte (20)
centímetros; do lado esquerdo, em vinte (20) metros, com parte do lote sete (7); e nos fundos, em
seis (6) metros e vinte e quatro (24) centímetros, com o lote três (3), encerrando a área de duzentos
e vinte e quatro (224) metros e setenta (70) decímetros quadrados.”
III - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.278): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 1, da quadra B, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Sete, onde
mede dois (2)metros e cinquenta e um (51) centímetros, do lado direito de quem da frente olha
para o imóvel, em vinte e quatro (24) metros e cinquenta e seis (56) centímetros, divide com a Rua
Dois, para qual faz esquina em linha curva que mede seis (6) metros e oitenta e nove (89) centímetros, de outro lado em vinte (20) metros, divide com o lote 2; e nos fundos, em vinte e seis (26)
metros e vinte e quatro (24) centímetros, divide com os lotes de 18, 19 e 20, encerrando a área de
trezentos e vinte e três (323) metros quadrados e sete (7) centímetros.”
IV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.282): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 5, da quadra B, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Sete, onde
mede oito (8) metros de frente, igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em ambos os lados, com a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 4; de outro lado, com o lote 6; nos fundos,
com o lote 14.”
V - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.285): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 8, da quadra B, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Sete, onde
mede oito (8) metros, igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em
ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 07; de outro lado, com o lote 09; e nos
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fundos, com o lote 11.”
VI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.289): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 12, da quadra B, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Oito, onde
mede oito (8) metros, igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em
ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 11; de outro lado, com o lote 13; e nos
fundos, com o lote 07.”
VII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.295): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 18, da quadra B, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Oito,
onde mede oito (8 ) metros, igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 17; de outro lado, com o lote 19; e
nos fundos, com o lote 01.”
VIII – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.296): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 19, da quadra B, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Oito,
onde mede oito (8)metros de frente, igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos
fundos, em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 18; de outro lado, com o lote
20; e nos fundos, com o lote 01.”
IX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.307): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 10, da quadra C, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Sete, onde
mede quatorze (14) metros e quatorze (14) centímetros em linha curva; do lado direito de quem de
frente olha para o imóvel, em onze (11) metros, divide com a Rua Um, para qual faz esquina; de
outro lado em vinte (20) metros, divide com o lote 11; e nos fundos, em nove (9) metros, divide com
o lote 09, encerrando a área de cento e sessenta e dois (162) metros quadrados e sessenta e um (61)
centímetros.”
X – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.111): “Um terreno urbano, de formato irregular, constituído por
parte do lote um (1), da quadra D, do loteamento denominado Jardim São Camilo, nesta cidade e
comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, com a Rua Rosa
Del Vigna Peixoto, em seis (6) metros e cinquenta e um (51) centímetros em linha reta e um (1) metro em linha curva; do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, em dezenove (19) metros
e noventa e quatro (94) centímetros, com parte do lote um (1); do lado esquerdo, em vinte (20) metros, com o lote dois (2); do lado esquerdo, em vinte (20) metros, com o lote dois (2); e nos fundos,
em sete (7) metros e cinquenta e um (51) centímetros com o lote trinta (30), encerrando a área de
cento e cinquenta (150) metros e dezenove (19) decímetros quadrados.”
XI – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.112): “Um terreno urbano, de formato irregular, constituído por
parte do lote um (1), da quadra D, do loteamento denominado Jardim São Camilo, nesta cidade e comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, com a Rua Rosa Del
Vigna Peixoto, em seis (6) metros e sete (7) centímetros em linha curva; do lado direito de quem da
frente olha para o imóvel, em vinte e quatro (24) metros e cinquenta e seis (56) centímetros, divide
com a Rua Tadao Murosaki ; do lado esquerdo, em dezenove (19) metros e noventa e quatro (94)
centímetros, com parte do lote um (1); e nos fundos, em vinte e dois (22) metros, e setenta e três
(73) centímetros, divide com os lotes trinta (30), trinta e um (31) e trinta e dois (32), encerrando a
área de duzentos e cinquenta e dois (252) metros e oitenta e oito (88) decímetros quadrados.”
XII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.341): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 28, da quadra D, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Nove, onde
mede oito (8), e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em ambos os
lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado direito de
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quem da frente para o imóvel, com o lote 27; de outro lado, com o lote 29; e nos fundos com o lote
03.”
XIII – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.082): “Um terreno urbano, de formato irregular, constituído
por parte do lote trinta e dois (32), da quadra D, do loteamento denominado Jardim São Camilo,
nesta cidade e comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente em
cinco (5) metros e um (1) centímetro, com a Rua Benedito Peixoto; do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, em vinte (20) metros, com parte do lote trinta e dois (32); do lado esquerdo,
em seis (6) metros e cinquenta e seis (56) centímetros, divide com a Rua Tadao Murozaki, para qual
faz esquina em linha curva de vinte e um (21) metros e vinte e um (21) centímetros; e nos fundos,
em seis (6) metros e setenta e quatro (74) centímetros, divide com o lote um (1), encerrando a área
de duzentos e trinta e quatro (234) metros e sessenta e nove (69) decímetros quadrados.
XIV – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.081): “Um terreno urbano, de formato retangular, constituído
por parte do lote trinta e dois (32), da quadra D, do loteamento denominado Jardim São Camilo,
nesta cidade e comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente em
sete (7) metros e cinquenta (50) centímetros, com a Rua Benedito Peixoto; do lado direito de quem
da frente olha para o imóvel, em vinte (20) metros, com o lote trinta e um (31); do lado esquerdo, em
vinte (20) metros, com parte do lote trinta e dois (32); e nos fundos, em sete (7) metros e cinquenta
(50) centímetros, com o lote (1), encerrando a área de cento e cinquenta (150) metros quadrados.”
XV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.366): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 21, da quadra E, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Nove,
onde mede quatro (4)metros e noventa e três (93) centímetros, do lado direito de quem da frente
olha para o imóvel, em vinte (20) metros, divide com o lote 20; de outro lado, em sete (7) metros e
sessenta (60) centímetros, divide com a Rua Um, para qual faz esquina em linha curva, que mede
dezoito (18) metros e sessenta e sete (67) centímetros; e nos fundos , em nove (9) metros e quinze
(15) centímetros, divide com o lote 22, encerrando a área de duzentos e quarenta (240) metros quadrados e um (1) centímetro.”
XVI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.376): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 31, da quadra E, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Dez,
onde mede oito (8) metros, igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em
ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
direito de quem da frente para o imóvel, com o lote 30; de outro lado, com o lote 32; e, nos fundos
com o lote 11.”
XVII – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.085): “Um terreno urbano, de formato retangular, constituído
por parte do lote quarenta e três (43), da quadra E, do loteamento denominado Jardim São Camilo,
nesta cidade e comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, em
sete (7) metros e cinquenta (50) centímetros, com a Rua Syllas Cardoso; do lado direito de quem de
frente olha para o imóvel, em vinte (20) metros, com o lote quarenta e dois (42); do lado esquerdo,
em vinte (20) metros, com parte do lote quarenta e três (43); e nos fundos, em sete (7) metros e cinquenta (50) centímetros, com o lote um (1), encerrando a área de cento e cinquenta (150) metros
quadrados.”
XVIII – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 92.086): “Um terreno urbano, de formato irregular, constituído
por parte do lote quarenta e três (43), da quadra E, do loteamento denominado Jardim São Camilo,
nesta cidade e comarca de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, em
três (3) metros e quarenta e sete (47) centímetros, com a Rua Syllas Cardoso; do lado direito de quem
de frente olha para o imóvel, em vinte (20) metros, com parte do lote quarenta e três (43); do lado
esquerdo, em seis (6) metros e cinquenta e seis (56) centímetros, divide com a Rua Tadao Murozaki,
para qual faz esquina em linha curva de vinte e um (21) metros e vinte e um (21) centímetros; e nos
fundos em cinco (5) metros e (20) vinte centímetros, divide com o lote um (1), encerrando a área de
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duzentos e três (203) metros e setenta e nove (79) decímetros quadrados.”
XIX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.389): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 01, da quadra F, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Dez, onde
mede quatorze (14) metros e quatorze (14) centímetros, em linha curva, do lado direito de quem
da frente olha para o imóvel, em onze (11) metros, divide com a Rua Três, para qual faz esquina;
de outro lado, em vinte (20) metros, divide com o lote 02; e nos fundos, em nove (9) metros, divide
com o lote 43, encerrando a área de cento e sessenta e dois (162) metros quadrados e sessenta e um
(61) centímetros.”
XX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.411): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 23, da quadra F, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Onze, onde
mede três (3) metros e oitenta e seis (86) centímetros; do lado direito de quem da frente olha para
o imóvel, em dezessete (17) metros e cinquenta e três (53) centímetros, divide com a Rua Quatro,
para qual faz esquina em linha curva que mede nove (9) metros e dezesseis (16) centímetros; de
outro lado, em vinte (20) metros, divide com o lote 24; e nos fundos, em vinte (20) metros e vinte
(20) centímetros, divide com os lotes 21 e 22, encerrando a área de duzentos e oitenta e nove (289)
metros quadrados e dezessete (17) centímetros.”
XXI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.424): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 36, da quadra F, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Onze, onde
mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em
ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
direito de quem da frente para o imóvel, com o lote 35; de outro lado, com o lote 37; e, nos fundos
com o lote 08.”
XXII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.428): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 40, da quadra F, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Onze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 39; de outro lado, com o lote 41; e, nos
fundos com o lote 04.”
XXIII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.444): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 13, da quadra G, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Onze,
onde mede oito (8), e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em
ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
direito de quem da frente para o imóvel, com o lote 12; de outro lado, com o lote 14; e, nos fundos
com o lote 25.”
XXIV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.447): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 16, da quadra G, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Onze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 15; de outro lado, com o lote 17; e, nos
fundos com o lote 22.”
XXV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.450): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 19, da quadra G, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Onze,
onde mede três (3) metros e trinta e quatro (34) centímetros; do lado direito de quem da frente olha
para o imóvel, em vinte (20) metros, divide com o lote 18; de outro lado, em sete (7) metros e sessenta (60) centímetros, divide com a Rua Quatro, para a qual faz esquina em linha curva, que mede
dezoito (18) metros es sessenta e sete (67) centímetros; e nos fundos, em sete (7) metros e sessenta
e três (63) centímetros, divide com o lote 20, encerrando a área de duzentos e oito (208) metros
quadrados e dezessete (17) centímetros.”
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XXVI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.460): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 29, da quadra G, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 28; de outro lado, com o lote 30; e, nos
fundos com o lote 09.”
XXVII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.466): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 35, da quadra G, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 34; de outro lado, com o lote 36; e, nos
fundos com o lote 03.”
XXVIII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.480): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 12, da quadra H, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 11; de outro lado, com o lote 13; e, nos
fundos com o lote 18.”
XXIX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.483): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 15, da quadra H, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede seis (6) metros e setenta (70) centímetros; do lado direito de quem da frente olha para
o imóvel, em vinte (20) metros, divide com o lote 14; de outro lado, divide com a Rua Quatro, em
sete (7) metros e sessenta (60) centímetros, para a qual faz esquina em linha curva, que mede dezoito (18) metros es sessenta e sete (67) centímetros; e nos fundos, em dez (10) metros e noventa e
um (91) centímetros, divide com o lote 16, encerrando a área de duzentos e setenta e cinco (275)
metros quadrados e vinte e nove (29) centímetros.”
XXX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.497): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 29, da quadra H, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede quatorze (14) metros e quatorze (14) centímetros em linha curva; do lado esquerdo de
quem da frente olha para o imóvel, em onze (11) metros, divide com a Rua Três, para a qual faz
esquina; de outro lado em vinte (20) metros, divide com o lote 28; e, nos fundos em nove (9) metros,
divide com o lote 01, encerrando a área de cento e sessenta e dois (162) metros quadrados e sessenta e um (61) centímetros.”
XXXI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.506): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 09, da quadra I, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 08; de outro lado, com o lote 10; e, nos
fundos com o lote 15.”
XXXII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.508): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 11, da quadra I, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 10; de outro lado, com o lote 12; e, nos
fundos com o lote 13.”
XXXIII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.509): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 12, da quadra I, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede dois (2) metros e cinco (5) centímetros; do lado direito de quem da frente olha para o
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imóvel, em vinte (20) metros, divide com o lote 11; de outro lado, em sete (7) metros e sessenta (60)
centímetros, divide com a Rua Quatro, para a qual faz esquina em linha curva, que mede dezoito
(18) metros e sessenta e sete (67) centímetros; e nos fundos em seis (6) metros e vinte e sete (27)
centímetros, divide com o lote 13, encerrando a área de cento e oitenta e dois (182) metros quadrados e quarenta e um (41) centímetros.”
XXXIV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.512): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 15, da quadra I, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua
Quatorze, onde mede oito (8) nmetros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente
aos fundos, em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados,
dividindo do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 14; de outro lado, com
o lote 16; e, nos fundos com o lote 09.”
XXXV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.520): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote nº 23, da quadra I, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua
Quatorze, onde mede quatorze (14) metros e quatorze (14) centímetros em linha curva; do lado
esquerdo de quem da frente olha para o imóvel, em onze (11,00) metros, divide com a Rua Três,
para qual faz esquina; de outro lado em vinte (20,00) metros, divide com o lote 22; e, nos fundos em
nove (9,00) metros, divide com o lote 01, encerrando a área de cento e sessenta e dois (162) metros
quadrados e sessenta e um (61) centímetros.”
XXXVI – IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.521): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 1, da quadra J, do loteamento Jardim São Camilo, de forma triangular, com frente
para Rua Dois, onde mede vinte e quatro (24) metros e cinquenta e seis (56) centímetros em reta,
e sete (7) metros e sete (7) centímetros em curva; do lado esquerdo de quem da frente olha para o
imóvel, em vinte (20) metros, divide com o lote 2; e nos fundos em vinte e três (23) metros, divide
com os lotes 14, 15 e 16, encerrando a área de duzentos e cinquenta e oito (258) metros quadrados
e vinte e cinco (25) centímetros.”
XXXVII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.528): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 08, da quadra J, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua
Doze, onde mede quatorze (14) metros e quatorze (14) centímetros em linha curva; do lado direito
de quem da frente olha para o imóvel, em onze (11) metros, divide com a Rua Três; de outro lado,
em vinte (20) metros, divide com o lote 09, e nos fundos em nove (9) metros, divide com o lote 07,
encerrando a área de cento e sessenta e dois (162) metros quadrados e sessenta e um (61) centímetros.”
XXXVIII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.532): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 12, da quadra J, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede oito (8) metros , e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 11; de outro lado, com o lote 13; e, nos
fundos com o lote 03.”
XXXIX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.542): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 06, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 05; de outro lado, com o lote 07; e, nos
fundos com o lote 21.”
XL - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.543): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 07, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze, onde
mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos, em
ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado
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direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 06; de outro lado, com o lote 08; e, nos
fundos com o lote 20.”
XLI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.547): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 11, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Doze,
onde mede oito (8) metros , e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 10; de outro lado, com o lote 12; e, nos
fundos com o lote 16.”
XLII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.550): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 14, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze, onde
mede quatorze (14) metros e quatorze (14) centímetros em linha curva; do lado direito de quem da
frente olha para o imóvel, em onze (11) metros, divide com a Rua Três; de outro lado, em vinte (20)
metros, divide com o lote 15, e nos fundos em nove (9) metros, divide com o lote 13, encerrando a
área de cento e sessenta e dois (162) metros quadrados e sessenta e um (61) centímetros.”
XLIII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.556): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 20, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 19; de outro lado, com o lote 21; e, nos
fundos com o lote 07.”
XLIV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.557): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 21, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede oito (8) metros , e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 20; de outro lado, com o lote 22; e, nos
fundos com o lote 06.”
XLV - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.561): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 25, da quadra L, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Treze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 24; de outro lado, com o lote 26; e, nos
fundos com o lote 02.”
XLVI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.586): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 01, da quadra N, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Catorze,
onde mede cinco (5) metros e vinte e três (23) centímetros; do lado direito de quem da frente olha
para o imóvel, em seis (6) metros e trinta e sete (37) centímetros, divide com a Rua Dezoito; para a
qual faz esquina em linha curva, que mede vinte e dois (22) metros e nove (9) centímetros; de outro
lado, em vinte (20) metros, divide com o lote 02, e nos fundos em seis (6) metros e um (1) centímetro, divide com o lote 27, encerrando a área de duzentos e trinta e seis (236) metros quadrados e
noventa e sete (97) centímetros.”
XLVII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.594): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 09, da quadra N, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua
Quatorze, onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos
fundos, em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 08; de outro lado, com o lote 10;
e, nos fundos com o lote 21.”
XLVIII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.603): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 18, da quadra N, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Quinze,
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onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 17; de outro lado, com o lote 19; e, nos
fundos com o lote 12.”
XLIX - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.607): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 22, da quadra N, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Quinze,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 21; de outro lado, com o lote 23; e, nos
fundos com o lote 08.”
L - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.613): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 01, da quadra O, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Dezessete,
onde mede cinco (5) metros e vinte e três (23) centímetros; do lado direito de quem da frente olha
para o imóvel, em doze (12) metros e oitenta e seis (86) centímetros, divide com a Rua Dezesseis;
para a qual faz esquina em linha curva, que mede doze (12) metros e quarenta e oito (48) centímetros; de outro lado, em vinte (20) metros, divide com o lote 02, e nos fundos em dezesseis (16) metros e quarenta e dois (42) centímetros, divide com os lotes 13 e 14, encerrando a área de duzentos
(200) metros quadrados e quarenta e cinco (45) centímetros.”
LI - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.614): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 02, da quadra O, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Dezessete,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 01; de outro lado, com o lote 03; e, nos
fundos com o lote 12.”
LII - IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.618): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 06, da quadra O, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Dezessete,
onde mede oito (8) metros e dois (02) centímetros, em linha curva; do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, em dezenove (19) metros e oitenta e seis (86) centímetros, divide com o lote
05; de outro lado, em dezessete (17) metros e cinquenta e dois (52) centímetros, divide com a Rua
Quinze, para a qual faz esquina; e nos fundos, em catorze (14) metros e setenta e seis (76) centímetros, divide com os lotes 07 e 08, encerrando a área de cento e setenta e um (171) metros quadrados
e setenta e oito (78) centímetros.”
LIII- IMÓVEL (MATRÍCULA Nº 66.625): “O terreno situado nesta cidade e 2º Subdistrito, representado pelo lote 13, da quadra O, do loteamento Jardim São Camilo, com frente para a Rua Quatro,
onde mede oito (8) metros, e igual medida nos fundos, por vinte (20) metros da frente aos fundos,
em ambos os lados, encerrando a área de cento e sessenta (160) metros quadrados, dividindo do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, com o lote 12; de outro lado, com o lote 14; e, nos
fundos com o lote 01.”
Art. 2º As áreas objeto da doação têm como destinação exclusiva a implantação pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU do Conjunto Habitacional
Itapetininga “L”, de interesse social.
§1º O projeto Conjunto Habitacional Itapetininga “L”, referido no caput deste artigo, atenderá demanda dirigida, de acordo com as normas constantes do Convênio firmado entre a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU e o Município de
ITAPETININGA/SP.
§ 2º A doação ora autorizada terá caráter irrevogável e irretratável, salvo se for dado aos imóveis
destinação diversa da prevista nesta Lei, caso em que os terrenos retornarão ao patrimônio da doadora.
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Art. 3º A Prefeitura Municipal do Município de Itapetininga, doadora, fornecerá à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU toda a documentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários ou forem exigidos antes ou após a Escritura de Doação,
especialmente no tocante às certidões negativas de débito – CND, expedidas pelo Instituto Nacional
de Seguro Social, Receita Federal, Pasep e Certidão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, para efeito do respectivo registro.
Art. 4º Ficam isentos dos tributos municipais todos os serviços, bens móveis e imóveis integrantes do Conjunto Habitacional a ser implantado nas áreas objeto da doação aqui tratada, enquanto
estiverem no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo – CDHU.
Art. 5º Fica dispensada da licitação, nos termos da parte final do inciso I do art. 17, alíneas “d” e “f”
da Lei Federal nº. 8.666/93 por se tratar de entidade de outra esfera de governo e atender a programa habitacional de interesse social.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos catorze dias de agosto de 2019.
CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.441, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe que os estabelecimentos públicos e privados no Município de Itapetininga deverão inserir
nas placas, cartazes ou quaisquer outros materiais indicativos de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA); e institui a Carteira
Municipal de Identificação do Autista (CMIA), conforme especifica, dando outras providências.
(Projeto de Lei nº 81/2019, 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 Todos os estabelecimentos públicos e privados, empresariais, comerciais, industriais, fabris,
de serviço e similares, como hotéis, cinemas, supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, casas de espetáculos, teatros, clubes, centros comerciais, shopping centers, academias, dentre
outros, no Município de Itapetininga, ficam obrigados a inserir nas placas, cartazes ou quaisquer
outros materiais indicativos de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme Anexo Único, parte integrante desta Lei.
Art. 2º Para fins desta Lei a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é aquela que estiver
assim classificada nos termos da Lei Federal n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.
Art. 3° A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é legalmente considerada como pessoa
com deficiência para todos os efeitos, nos termos da Lei Federal n° 12.764, de 27 de dezembro de
2012.
Art. 4º Com a finalidade de identificar e assegurar os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro
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Autista (TEA), fica instituída, no âmbito do Município de Itapetininga, a Carteira Municipal de
Identificação do Autista (CMIA).
Art. 5º A Secretaria Municipal de Promoção Social é o órgão competente para expedir a Carteira
Municipal de Identificação do Autista (CMIA), de acordo com o modelo a ser criado por Decreto do
Poder Executivo, devidamente numerada, de modo a possibilitar o censo das pessoas com (TEA) no
Município de Itapetininga.
Art. 6° A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA), será expedida sem qualquer custo
para o requerente, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado
ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico, confirmando o diagnóstico do
Transtorno do Espectro Autista (TEA), de seus documentos pessoais, bem como dos seus responsáveis legais, e comprovante de endereço.
Parágrafo único. O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista
(TEA), deverá ser firmado por médico especialista em Neurologia ou Psiquiatria.
Art. 7º Verificada a regularidade da documentação recebida, após cadastrada e devidamente autuada, a Secretaria Municipal de Promoção Social, órgão municipal responsável pela expedição da
Carteira Municipal de Identidade do Autista (CMIA), determinará sua emissão no prazo de até 15
(quinze) dias.
Art. 8° A Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA) terá validade de 5 (cinco) anos,
devendo ser renovada a cada período para fins de atualização dos dados cadastrais da pessoa identificada no órgão emissor, valendo para todos os efeitos legais o laudo médico apresentado anteriormente.
Parágrafo único. Fica assegurado à pessoa regularmente identificada através da Carteira Municipal
de Identificação do Autista CMIA), atendimento prioritário em todas as áreas e seguimentos dos
serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
Art. 9º SUPRIMIDO.
Art. 10. A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas
na legislação específica
II – no caso dos estabelecimentos privados, às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de 10 (dez) UFMs.
§ 1º A penalidade de advertência será aplicada por duas vezes no máximo.
§ 2º A multa será aplicada quando o infrator não sanar a irregularidade após a aplicação das advertências.
§ 3º A multa será elevada ao dobro no caso de reincidência.
Art. 11. Os estabelecimentos terão o prazo de 180 (cento e oitenta)) dias, a contar da publicação
desta Lei, para a devida adequação.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.
Art. 13. As despesas públicas decorrentes da execução da presente Lei serão atendidas com recursos previstos nas dotações consignadas no orçamento, que serão suplementadas se necessário.
Art. 14. 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 catorze dias de agosto de 2019.
CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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ANEXO ÚNICO
SÍMBOLO MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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PORTARIA Nº 414, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 38908/1/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Adriana Araujo Simões, Médica Veterinária,
Ref. 11, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 12/08/2019, nos termos do artigo 135,
da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 415, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 Administrativo Disciplinar nº 08/2019, resolve:
Art. 1º Demitir, a servidora Dalila Antonia Delfino Martins, Auxiliar de Enfermagem, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, nos termos dos artigos 73, 236 e 230 inciso III, da Lei Complementar
nº 26, de 27/06/2008 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais).
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 416, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 36623/1/2019, protocolado nesta prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Anésia Gonçalves de Macedo, 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
29/07/2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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PORTARIA Nº 417, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Senhor José Carlos Cezar Damião, Secretário Municipal de Administração e
Planejamento, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio,
Trabalho e Desenvolvimento, de 22 de agosto de 2019 a 06 de setembro de 2019.
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 418, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 39121/1/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o funcionário Iran Sergio Passos Martins, Médico, Ref.
11, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1/08/2019, nos termos do artigo 135, da Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 419, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art.1ºDesignar o Senhor Guilherme Luis Morelli, Secretário Municipal de Serviços Públicos, para
responder interinamente pela Secretaria Municipal de Obras, de 14 de agosto de 2019 a 20 de agosto
de 2019.
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.
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PORTARIA Nº 420, DE 13 DE AGOSTO DE 2019.

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 36878/1/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Keila de Fatima Cruz de Souza, Auxiliar
de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 135, da Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
31 de julho de 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 421, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar o Senhor Fernando Araujo Sheide de Castro, do cargo em comissão de Assessor de
Relações Institucionais, Ref.IV, lotado na Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
05 de agosto de 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 598, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Itapetiningano ao Doutor Milton Luiz de Melo
Santos.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2019, de autoria dos Vereadores Itamar José Martins, José
Eduardo Gomes Franco, Selma Aparecida Freitas de Moraes, Sidnei Teixeira Barbosa, Marcelo
Nanini Franci, José Carlos Felipe de Almeida, Antônio Carlos Marconi, Miguel Arcanjo Máximo de
Jesus, Jorge Cândido Ferreira, Antônio Etson Brun, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira, Marcos
dos Santos Silvério e Waldemir de Barros.)
Itamar José Martins, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Doutor Milton Luiz de Melo Santos.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 08 de agosto de 2019.
ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 599, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Itapetiningano ao Doutor Sérgio Ciquera Rossi.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 23/2019, de autoria dos Vereadores Itamar José Martins, José
Eduardo Gomes Franco, Selma Aparecida Freitas de Moraes, Sidnei Teixeira Barbosa, Marcelo
Nanini Franci, José Carlos Felipe de Almeida, Antônio Carlos Marconi, Miguel Arcanjo Máximo de
Jesus, Jorge Cândido Ferreira, Antônio Etson Brun, Uanderson Clayton de Oliveira Moreira, Marcos
dos Santos Silvério e Waldemir de Barros.)
Itamar José Martins, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Doutor Sérgio Ciquera Rossi.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 08 de agosto de 2019.
ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

