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Editorial

Semanário Oficial de Itapetininga

Olá!
Nesta semana o Semanário
Oficial de Itapetininga traz
uma matéria sobre moradia.
Hoje no Brasil estima-se que
existam 33,9 milhões de
pessoas que não possuem
moradia e é por meio de
programas habitacionais
dos Governos Federal e
Estadual em conjunto com
as Prefeituras, que essas
pessoas conseguem ad-
quirir suas casas. Em Itape-
tininga,  na próxima semana

100 famílias irão realizar o
sonho de ter a casa própria.
A matéria completa você
acompanha nas próximas
páginas.
Aqui você também lê que
Itapetininga tem um projeto
que é referência no trata-
mento ao tabagismo. O Pro-
grama de Atenção ao Taba-
gista desenvolvido pela
Secretaria de Saúde tem sua
eficácia comprovada pelo
número, pois  após três me-
ses de tratamento, 70 % dos

pacientes conseguem deixar
o vício. E como o Semanário
Oficial de Itapetininga tam-
bém tem caráter educativo,
você também acompanha
também nesta matéria, todos
os males que o cigarro cau-
sa, confira.
Nesta edição, você também
confere que a Prefeitura de
Itapetininga abrirá inscrição
para o curso de iniciação tea-
tral, para aulas de Ginástica
Rítmica, também que está é
a última semana para quem

quer se inscrever em um dos
nove cursos gratuitos do
Fundo Social de Solidarie-
dade. As vagas do PAT,
como vai ficar o tempo neste
fim de semana, a programa-
ção cultural e as diversas a-
ções da Administração Mu-
nicipal em prol da comuni-
dade Itapetiningana você lê
aqui.
Que esta semana  seja de vi-
tórias para todo povo de
Itapetininga. Boa leitura e
até a próxima semana.
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 053/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 01 à 05 de agosto de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 09 – VILA ARRUDA
MICRO ÁREA - 01
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
MARIANA BUENO RODRIGUES 33.703.775-9 13º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 054/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 01 à 05 de agosto de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 10 – VILA PRADO
MICRO ÁREA - 01
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
DYMAIMAN ALMEIDA SILVA 42.697.492-X 11º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 25 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 268, DE 25 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2011 no emprego de Professora
de Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVENTUAL
À partir do dia 27/06/2011
NOME R.G. CLASS.
ANDRESA NALESSO BRASIL 27.920.422-X 400º
À partir do dia 22/07/2011
NOME R.G. CLASS.
DANIELA DE ALMEIDA 24.547.746-9 319º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 269, DE 25 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 29.972, de 20 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Cláudia Angélica de Carvalho Brito,
Servente, Ref. 03, lotada na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 11/08/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 314, de 14/09/2010,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 270, DE 25 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 30.009, de 20 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Emanuelle Vaz de Oliveira Rodrigues, Professora Eventual, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 20/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 271, DE 25 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 30.150, de 21 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Dolores Luiza da Conceição Vicente da
Rocha, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 25/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 338, de 06/10/2010,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 25/07/2011.
- Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da Organização não governamental EMA;
Paulo Rubens Soares Hungria Neto, primeiro secretário, representante da OAB; José Benedito Lisboa
Rolim, vereador representante da Câmara Municipal de Itapetininga; Bruna C. Ventura Camargo,
supervisora da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; José Carlos de Jesus, representante
da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club; Marcos
Nanini, Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente; Eres Franciosi, representante da Associação
Comercial de Itapetininga; Graziela Rodrigues, representante da União Internacional de Proteção aos
Animais.
- Protocolos de corte e poda de árvores:
nº 231 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 234 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 233 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 230 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 228 –deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 226 – indeferido corte e deferido poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 222 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 221 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 201 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 197 – deferido mediante compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 192 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 179 – indeferido, solicitado maiores informações, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 170 – indeferido, solicitado planta da obra, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 162 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 078 – deferido sem compensação, conforme Lei Municipal nº 2.949/89
- Recursos administrativos:
nº 29.500/2011 – Sr. Wilson Antonio;
Ofício Paróquia Nossa Senhora das Estrelas.
- Recebido Ofício de apresentação do Projeto de Manejo do Parque Ecológico Municipal São Francisco de
Assis.
- Recebido a consulta do Colégio Objetivo sobre descarte de resíduos químicos provenientes de atividades
científicas e educacionais.
- Recebido a consulta da UIPA – União Internacional de Proteção aos Animais, sobre a existência de
projetos voltados à preservação da fauna de Itapetininga e região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – Departamento de Receita

E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
Itapetininga, 21 de julho de 2011.

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 10/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0297-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal
protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por
deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 11/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0307-001, no valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 46,80 (quarenta e seis reais
e oitenta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do
Processo Administrativo Fiscal protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n.
4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os
serviços executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

ATOS DO EXECUTIVO



PÁGINA 530 DE JULHO DE 2011
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 12/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0327-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal
protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por
deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 13/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0337-001, no valor de R$ 303,00 (trezentos e três reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos),
tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo
Administrativo Fiscal protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de
26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços
executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 14/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0347-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal
protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por
deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 15/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0357-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal
protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por
deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 16/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01-13-090-0367-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal
protocolado sob o n. 12.361 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por
deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso

Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 21/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0070-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado
sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 22/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0080-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado
sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 23/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0100-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado
sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 24/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0110-001, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por
cento) de taxa de administração, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado sob
o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 25/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0130-001, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por
cento) de taxa de administração, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado sob
o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
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Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 26/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0140-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado
sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 27/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0150-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado
sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 28/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0160-001, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo em vista que deixou
de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo Administrativo Fiscal protocolado
sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter
convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração
Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 29/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0172-001, no valor de R$ 229,20 (duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 45,84 (quarenta e cinco
reais e oitenta e quatro centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente
através do Processo Administrativo Fiscal protocolado sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina
a Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
sendo os serviços executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 30/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0184-001, no valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 43,20 (quarenta e três reais e vinte centavos),
tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo
Administrativo Fiscal protocolado sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de
26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços
executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 31/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, s/n – Jardim Fogaça, com inscrição cadastral
n. 01-13-090-0230-001, no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 57,60 (cinqüenta e sete reais e sessenta
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação aplicada previamente através do Processo
Administrativo Fiscal protocolado sob o n. 12.362 de 23/03/2011, conforme determina a Lei n. 4.046 de
26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços
executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração e notificação de lançamento
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 27 de julho de 2011
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1565/2011, Proc.0229/2011, Gabriela Torres Itapetininga - ME); (Prot.1606/2011, Proc. 0236/
2011, Cia do Cereal Ltda (Filial) )
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1706/2011, Proc.0329/2009, Miguel Raimundo Gomes Filho); (Prot.1675/2011, Proc. 0337/
2004, Maria Aparecida de Meira Machado – ME); (Prot.1705/2011, Proc.0379/2010, Carla Ariani
Trigo); (Prot. 1710/2011, Proc. 0048/2010, Nilton Xavier de Barros Itapetininga – ME); (Prot.1708/
2011, Proc.0336/2007, Shigueco Honma – ME)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF   - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1498/2011, Proc. 0221/2011, AIF nº 759, Pedro Cyrineo – ME)
INDEFERIMENTO DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO – AIF   - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1498/2011, Proc. 0221/2011, AIF nº 759, Pedro Cyrineo – ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1224/2011, Proc.0181/2011, Equipamento de Raio X, Consultório Odontológico Rebucci Ltda);
(Prot.1225/2011, Proc.0180/2011, Equipamento de Raio X, Consultório Odontológico Rebucci Ltda);
(Prot.1226/2011, Proc.0182/2011, Equipamento de Raio X, Consultório Odontológico Rebucci Ltda);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1564/2011, Proc.0175/2010. Itape Med Centro Itapetininga de Medicina Ltda); (Prot.1577/
2011, Proc.0106/2002, Gisele Cordeiro Saucedo Domingues); (Prot.1562/2011, Proc. 0059/2002,
Consultório, José Geraldo Fogaça de Almeida); (Prot.1563/2011, Proc. 0496/1989, Equipamento de Raio
X, José Geraldo Fogaça de Almeida); (Prot.1554/2011, Proc. 0052/2002, Frederico Lima Hungria de
Moraes); (Prot.1572/2011, Proc. 0149/2008, Alessandra Cristina Corradini dos Santos); (Prot. 1579/
2011, Proc. 0066/2009, Aline Denise de Almeida); (Prot. 1365/2011, Proc.0130/2000, Quirino de Jesus
Lopes); (Prot.1590/2011, Proc. 0117/2009, Marília Orsi Rosa as Silva Rios); (Prot.1582/2011, Proc.0160/
2005, Maria Goretti de Araújo Marques)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO– ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1555/2011, Proc. 0052/2002, Frederico Lima Hungria de Moraes); (Prot.1599/2011, Proc. 0371/
2005, Abel Lourenço de Moraes – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CNAE – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1597/2011, Proc. 0371/2005, Abel Lourenço de Moraes – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RT  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1599/2011, Proc. 0371/2005, Milton Arantes Galvão, Abel Lourenço de Moraes – ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1022/2011, Proc.0139/2011, AIP nº 0970, Inutilização do Produto, Albuquerque Santos & Santos
Ltda EPP)
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO – TRM – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1022/2011, Proc.0139/2011, TRM nº 0648, Inutilização do Produto, Albuquerque Santos & Santos
Ltda EPP)
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO -  LTA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1250/2011, Proc. 0179/2011, LTA nº 08/2011, Zamaroli Comercial Ltda – ME); (Prot.2913/
2010, Proc.0466/2010, LTA nº 07/2011, IDS – Instituto d Diagnóstico Sorocaba Ltda); (Prot.2386/
2010, Proc.0386/2010, LTA nº 06/2011, Diego Barrientos Lima)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância Sanitária

  RESOLUÇÃO STC – Nº 09/2011
O Secretário de Trânsito e Cidadania do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, com
base na Lei Municipal 28 de 23 de dezembro 2009, Decreto 489 de 2009, Artigo 24 Incisos I, II, XVII,
XXI da Lei Federal 9503 de 23 de setembro de 1997, Lei Municipal 5.414 de 02 de dezembro de 2010, e
Decreto n.º 764 de 21 de junho de 2011.
Considerando as legislações acima especificadas, em especial esta última, que criou e regularizou o Serviço
de Transporte Individual de Passageiros em veículos registrados na categoria de aluguel (taxi) em Pontos
Fixos, Temporários e Rotativos;
Considerando a necessidade de estabelecer novos critérios de responsabilidade e definição de atividade
para os Permissionários e Condutores Contratados,
 RESOLVE:
Artigo 1.º -CONVOCAR os Senhores proprietários e condutores auxiliares que concluíram com
aproveitamento o Curso de Especialização para Condutores de Táxis, no período de 04 de abril à 18 de
junho de 2011  e receberam seus Cartões de Regularidade de Condutor de Táxi, a cumprirem, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação desta, com o adesivamento dos veículos cadastrados como taxi,
junto a esta Secretaria de Trânsito e Cidadania, em conformidade com o que prevê o Artigo 13 do Decreto
n.º 764, bem como providenciarem os UNIFORMES, conforme § 7º do artigo 5º do Decreto nº 764, que
regulamenta a Lei n.º 5.414, que disciplina os serviços de Táxis no Município de Itapetininga.
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Artigo 2 º - Somente os condutores portadores do Cartão de Regularidade de Condutor de Táxi –
CONDUTAX podem exercem a atividade profissional de taxista, sob pena de incidir nas penas do Artigo
12 da Lei n.º 5.414 de 02 de Dezembro de 2010.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e encontra amparo no § 6º do Artigo
2º e Inciso XIII do Artigo 12 da Lei 5.414 de 02 de Dezembro de 2010.

Itapetininga, 27 de julho de 2011

Josué Àlvares Pintor
Secretário de Trânsito e Cidadania
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DECRETO Nº 773, DE 28 DE JULHO DE 2011.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso das atribuições legais,
Considerando o Artigo 1º da Lei nº 5.449, de 29 de junho de 2011;
Considerando que a empresa Duratex S.A., CNPJ sob o nº 97.837.181/0024-33, irá expandir suas atividades
para a produção de painéis de madeira em sua unidade industrial localizada na Rodovia Raposo Tavares,
km 172, neste Município, por meio da implantação de linha de produção com capacidade de 520 mil m³/
ano de painel MDF (Medium Density Fiberboard), atendendo, portanto, às condições da citada lei para o
gozo de isenções e obtenção de subvenções para investimento; e
Considerando finalmente o constante nos autos do processo nº 31.133, de 28 de julho de 2011, protocolado
nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1.º Fica concedido à DURATEX S.A., a contar da data da publicação da Lei nº 5.449/2011, a isenção
de tributos municipais previstos nos incisos I, II e III do artigo 2º deste decreto, pela execução, direta ou
indireta, dos serviços de infraestrutura, mesmo de terraplenagem no imóvel onde se implementará,
inclusive por ampliação, a nova unidade industrial, ou das atividades desenvolvidas pela Duratex S.A., com
o início das suas atividades industriais.
Art. 2.º Os Tributos Municipais a que se refere o artigo 1º são:
I – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – isenção por um período de 10 (dez) anos sobre a futura
unidade a ser instalada ou da parte do imóvel necessária à expansão, contada essa, a partir do primeiro
lançamento do referido imposto;
II – ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – para o ramo da produção de painéis de
madeira industrializada que se utilizem dessa matéria-prima, por um período de 10 (dez) anos, incidente
sobre qualquer prestação de serviço necessária à implantação ou ampliação da unidade fabril da Duratex
S.A., contados do início das atividades da referida unidade industrial e, por um período de 5 (cinco) anos,
para as empresas que venham a executar os serviços abaixo relacionados, a saber:
a) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados
com obra, mão de obra e serviços de engenharia para construção civil e montagem eletromecânica;
b) Elaboração de anteprojeto, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia;
c) Fiscalização, gerenciamento e supervisão de obras e serviços de engenharia;
d) Despesa de mão de obra em geral para as obras de serviços de construção civil em geral e montagem
eletromecânica, incluindo locação de equipamentos necessários e terraplenagem.
III – Taxas e Emolumentos - instituídos pelo Poder Público Municipal através Código de Obras e
Edificações do Município de Itapetininga e suas reformulações, visando à aprovação e licenciamento de
projetos e expedição de alvarás, desde que se refiram à construção ou ampliação de unidades industriais
referidas no preâmbulo deste Decreto e no seu artigo 1º.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data da
publicação da Lei 5.449/2011, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de julho de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº. 052, de 13 de Julho de 2011.
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. 000758/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 31-07-2011, a funcionária MARIA HELENA LUIZ,
Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com
proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 053, de 20 de Julho de 2011
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. 000759/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, da Constituição Federal; Artigo 1° da Lei Municipal nº.
4.297, de 28-07-1999 e Art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 com proventos integrais a partir
de 22-07-2011, a funcionária ZENEIDE APARECIDA NALESSO, Professora de Educação Básica II
Fundamental, Faixa 04-F, lotada na Secretaria Municipal Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 054, de 22 de Julho  de 2011.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000760/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1°e Artigo 34, Inciso I, da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte do
funcionário municipal aposentado João Paulo de Oliveira  a dependente ROSA CANDIDA MACHADO
DE OLIVEIRA, esposa, a partir de 19/07/2011.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

JOSÉ CÉSAR DE LAURENTIS,

Na qualidade de Procurador-Geral do Município de Itapetininga, sirvo-me da presente
para notificá-lo acerca da análise feita pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
no contrato nº 096/009/08, que conta como beneficiário V. Sa, cujo andamento deverá ser
acompanhado, constituindo, inclusive e caso queira, advogado para tanto.

Antonio Carlos Leonel Ferreira Júnior.
OAB / SP 197.597.



PÁGINA 1930 DE JULHO DE 2011

DECRETO Nº774, de 29 de julho de 2.011
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei nº5.421 de 28 de Dezembro de 2.010; e
Considerando  os autos do processo nº31.480 de julho de 2.011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), destinados a atender as seguintes dotações do orçamento
vigente:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
 (32)-041220003.2082 – 3390.39 – Outros  Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica           R$       75.000.00
Total das Suplementações   R$       75.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação serão as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(225)-103010019.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica   R$    30.000.00
02.12.02 – Departamento de Transito e Cidadania
(367)-041220004.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$    25.000.00
02.14.01 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
(401)- 133920017.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     20.000.00
Total das Anulações R$     75.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de julho de 2.011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ATO DA MESA Nº 27/2011

Dispõe sobre exoneração de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar, a pedido, do cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Luiz Fernando Belfort D’Arantes
Medeiros Filho.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 20 de julho de 2011.
Fuad Abrão Isaac Marcelo Nanini Franci
Presidente Vice-Presidente
Antonio Marcos da Silva Polyceno Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário 2º Secretário
Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos
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