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Atos do Executivo

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. 203/
10/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Sizenando de Carvalho, Jardim Santa Inês, com inscrição
cadastral n. 01.02.730.0350.001, 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 n. 1.095/06/2012, conforme determina o artigo 3º da 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 no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 27.040 de 26/07/2012

- 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;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 395/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua João Batista Lobato, Centro com inscrição cadastral n.
01.06.015.0272.001, no valor de R$ 637,00 (Seiscentos e trinta e sete reais), tendo em vista que deixou
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.647/12 de 09.10.2012;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 407/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Jorge Ventura, Vila Serafim com inscrição cadastral n.
01.12.059.0090.001, no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.787/12 de 14.11.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 410/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Ten. Urias Emidio Nogueira de Barros, Vila Nova Itapetininga com
inscrição cadastral n. 01.12.070.0007.001, no valor de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), tendo em
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406
de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.796/12 de 13.11.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 412/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Genick Yabuki, Vila José Salem com inscrição cadastral n.
01.02.430.160.001, no valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.800/12 de 19.11.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
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ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DAS VAGAS INICIAIS

Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 409/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Jamil Aboarrage, Portal Tropical com inscrição cadastral n.
01.04.067.0640.001, no valor de R$ 983,00 (Novecentos e oitenta e três reais), tendo em vista que
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de
26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda

2012

Notificação n. 2.795/12 de 13.11.2012;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
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Cargo DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Cargo PROFESSOR
Descrição do Cargo
Campo Atuação
EMEF APPARECIDA MYRTHES DE MELLO MORAES
PROFESSOR

Quantidade

ENSINO FUNDAMENTAL

3

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEF BAIRRO DO RETIRO
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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PROFESSOR

EMEF EDISON DE ABREU SOUZA

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
1

EMEF NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

2

1

ENSINO FUNDAMENTAL

2

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEF PROFA. BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA MADALENA

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

2

ENSINO FUNDAMENTAL

2

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

2
1

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEF PROFª. MARIA CECILIA ROLIM NALESSO

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

2

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEI CANTINHO DA CRIANÇA / (EMEI CACILDA DE ANDRADE NERY)

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

2
1

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEI GABRIEL MOISES OZI DE LIMA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL

1

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEI LAURINHA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEI LUIZ ALBERTO CASSIANO TEIXEIRA

1
1

2

EMEI PROFA. THEREZINHA DE JESUS ALGUZ
ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
1

ENSINO FUNDAMENTAL

1

ENSINO FUNDAMENTAL

0

ENSINO INFANTIL

1

EMEI ROTARY CLUB

EMEI SÃO JOSE

EMEI SÃO PAULO APÓSTOLO

EMEIF ANTONIA DEOCLECIA DE FREITAS
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
2

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
1

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
1

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEIF PROFª MARIA BENEDICTA BASTOS MARTINS
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

1

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEIF YOLANDA CARVALHO PINTO
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

1
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EMEI CASA DA PROVIDÊNCIA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1

EMEIF SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS

EMEF PROFº JOSÉ GOMES DA SILVA NETO

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

EMEIF PROFª ADRIANA PORTO ROCHA
1

EMEF PROFª. ZARIFE YARED

PROFESSOR

1

EMEIF JOSÉ LAURO FERREIRA

EMEF PROFª. MARIA APPARECIDA IDÁLIO

PROFESSOR

1

EMEIF EUDÓXIA FERRAZ

EMEF PROFª. MARIA APARECIDA SILVA BRISOLLA FRANCI

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

PROFESSOR
2

EMEF PROFª. JANDYRA VIEIRA MARCONDES

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

EMEI PROFA. MARIA TEREZINHA VÁLIO ELIAS DE ALMEIDA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEF PROFª. HILDA WEISS TRENCH

PROFESSOR

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
1

EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI

PROFESSOR

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA

PROFESSOR

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR

EMEF PROFª LOIDE LARA

PROFESSOR

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEI PROFA. ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS

EMEF PROFª JULIETA ROLIM DA SILVA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA

EMEI PROFª OLIVIA CAMARGO PELLEGRINI
5

EMEF PROF. DR. JOSÉ SALEM NETO

PROFESSOR

1

EMEI PROFª NAIR DO CARMO F. DE MATTOS
1

EMEF PROF. ADALBERTO CHRISTO DAS DORES

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

Solange Ladeira Pinheiro Rocha
Secretária Municipal de Educação
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EMEF PROFª. NAZIRA IARED

Ano Letivo
2013
Cargo
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Cargo
PROFESSOR

Descrição do Cargo
Campo Atuação
EMEF APPARECIDA MYRTHES DE MELLO MORAES

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR

Quantidade

10

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

5

ENSINO FUNDAMENTAL

6

EMEF PROFª. ZARIFE YARED
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

4
1

PROFESSOR

EMEF PROFº JOSÉ GOMES DA SILVA NETO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
1

EMEF EDISON DE ABREU SOUZA

PROFESSOR

NSINO FUNDAMENTAL

EMEF PROFª. THEREZINHA ANNUNCIATO ESTEVES SOARES

EMEF CASA DA CRIANÇA

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

E

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

5
1

EMEI ANA JULIA VIEIRA GOMES HELENO
ENSINO FUNDAMENTAL

8

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL

1
6

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

4
1

ENSINO FUNDAMENTAL

1

ENSINO INFANTIL

2

ENSINO INFANTIL

1

EMEF FAZENDA FLORESTA ESTADUAL

PROFESSOR

EMEI ANINHA
ENSINO FUNDAMENTAL

1
PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEF JOAQUINA MARIA ANTUNES DE PROENÇA

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEF NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
3

EMEF PROF. ADALBERTO CHRISTO DAS DORES

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

EMEI ARAIJU-POSTO ALCIATI

EMEI CANTINHO DA CRIANÇA
PROFESSOR

4
1

EMEI CASA DA PROVIDÊNCIA
PROFESSOR

EMEF PROF. DR. JOSÉ SALEM NETO

PROFESSOR

EMEI GABRIEL MOISES OZI DE LIMA
ENSINO FUNDAMENTAL

7
PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

2

ENSINO INFANTIL

4

EMEF PROFª JULIETA ROLIM DA SILVA

PROFESSOR

EMEI LAURINHA
ENSINO FUNDAMENTAL

15
PROFESSOR

EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA

PROFESSOR

EMEI LUIZ ALBERTO CASSIANO TEIXEIRA
ENSINO FUNDAMENTAL

18
PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

4

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

4
1

EMEF PROFª SELMA NELI PRANCHES DE OLIVEIRA

PROFESSOR

EMEI MENINO JESUS
ENSINO FUNDAMENTAL

14
PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EMEF PROFA. BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA MADALENA

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

5

EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
7

EMEF PROFª. HILDA WEISS TRENCH

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

EMEI PROF. JOAQUIM FABIANO ALVES
ENSINO FUNDAMENTAL

1

EMEI PROFª ANGELINA TURELLI VIEIRA
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL

1
5

ENSINO INFANTIL

1

1
EMEI PROFª CECILIA MOREIRA

EMEF PROFª. JANDYRA VIEIRA MARCONDES

PROFESSOR

PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL

4
EMEI PROFª JACY FERREIRA CERQUEIRA
PROFESSOR
ENSINO INFANTIL
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

EMEF PROFA. LOIDE LARA

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

7
1

5
EMEI PROFª LUCILA PIEDADE WEISS

EMEF PROFª. MARIA APARECIDA SILVA BRISOLLA FRANCI

PROFESSOR

PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

2

4
EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA

EMEF PROFª. MARIA APPARECIDA IDÁLIO

PROFESSOR

PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

2

2
EMEI PROFª MARIA MUNHOZ SOARES DE SALLES

EMEF PROFª. MARIA CECILIA ROLIM NALESSO

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL

5

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

5
1
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EMEI PROFª OLIVIA CAMARGO PELLEGRINI
PROFESSOR
ENSINO INFANTIL

EMEIF PROFª HELENA DE OLIVEIRA PLENS
2

EMEI PROFª ZENITH GALVÃO TERRA

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

7

ENSINO INFANTIL

ENSINO INFANTIL

7

1

ENSINO INFANTIL

6
1

EMEIF PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA
PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

4

4
EMEIF PROFª JULIANA FABIANO ALVES

EMEI PROFA. MARIA TEREZINHA VÁLIO ELIAS DE ALMEIDA

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PROFESSOR

PROFESSOR

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAENSINO FUNDAMENTAL

EMEI PROFª. MARIA FRANCISCA DE MORAES QUARENTEI CARDOSO

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

EMEIF PROFª IRACEMA AUGUSTA RIBEIRO TEIXEIRA

EMEI PROFA. ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS

PROFESSOR

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL

1
2

ENSINO INFANTIL

3

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAENSINO FUNDAMENTAL

8
1

EMEI PROFA. THEREZINHA DE JESUS ALGUZ

PROFESSOR

EMEI ROTARY CLUB

PROFESSOR

EMEIF PROFª LAURA CALAZANS LUZ MOURA
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICAENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

4

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

7

EMEI SÃO JOSE
PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

3

1

EMEIF PROFª LÁZARA APARECIDA DE ARAUJO GALVÃO

EMEI SÃO CRISTOVÃO

EMEI SÃO PAULO APÓSTOLO

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

3
1

5
1

ENSINO INFANTIL

10

6

ENSINO INFANTIL

7

EMEIF PROFª ZILÁ DE FREITAS MARÃO
PROFESSOR

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO INFANTIL

EMEIF PROFª MARIA BENEDICTA BASTOS MARTINS
PROFESSOR

EMEI SRA. NORMA SUARDI DE AGUIAR

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

7

EMEIF SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS

EMEIF ANA FLÁVIA BARRETO TONELLI

PROFESSOR

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL

3
1

FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL

4
2

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO FUNDAMENTAL

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

5

2
Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 12/11/2012.

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO INFANTIL

4
2

ENSINO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL

1
1

EMEIF PROFª ADRIANA PORTO ROCHA

PROFESSOR

PROFESSOR

Solange Ladeira Pinheiro Rocha
Secretária Municipal de Educação

EMEIF PROF. ISALTINO VÁLIO

PROFESSOR
DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1

3

EMEIF PROF. FRANCISCO FABIANO ALVES

PROFESSOR
PROFESSOR

6
ENSINO

Itapetininga, 21 de novembro de 2012

EMEIF JOSÉ PIRES DE CAMPOS

PROFESSOR

ENSINO INFANTIL

EMEIF YOLANDA CARVALHO PINTO

EMEIF JOSÉ LAURO FERREIRA

PROFESSOR

1

2
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Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário,
representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova
Itapetininga; Felipe Furtado, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Wilson Matiazzo,
representante do Lions Club de Itapetininga; Eres Franciosi, representante da Associação Comercial de
Itapetininga; José Antonio Saad, representante da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga;
Eliana Girardi, representante do CRECI.

Andamentos:
1. O COMDEMA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.949/1989, convoca a
CPFL, na pessoa de seu diretor responsável pelo serviço de poda e supressão arbórea, para comparecimento,
no prazo de 15 dias, em reunião deste Conselho realizada na sede da Associação dos Engenheiros da região
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de Itapetininga – AERI, localizada na Rua Pedro Cardoso, 75, Jardim Mesquita.
2. O COMDEMA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.949/1989, informa o
comparecimento de representante da municipalidade para debate sobre a implantação do Fundo Municipal
do Meio Ambiente – FMMA.

Recursos:
Protocolo nº 50/2011 – Deferido, mediante reposição florestal na razão da 1:1 (exótica), conforme Lei
Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 355/2012 – Comparecer perante o COMDEMA, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 19/11/2012.
Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário,
representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova
Itapetininga; Felipe Furtado e Wanderlei de Lara, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Wilson Matiazzo, representante do Lions Club de Itapetininga; Cristina Santiago, representante do
Instituto Florestal; Wilson Rodrigues, representante da SABESP e Luis Flavio Terra Hungria, advogado.

Andamentos:
O COMDEMA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.949/1989, recebe o
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sr. Wanderlei de Lara, para discussão sobre a
implantação do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA. Dentre os tópicos abordados estão: 1)
FMMA registrado no Banco do Brasil; 2) Auto aplicabilidade da Lei que dispõe sobre a criação do FMMA,
que dispensa a regulamentação para início de sua vigência; 3) Apresenta a justificativa do Sr. Prefeito
Municipal para celebração do Convênio de Cooperação com a SABESP, contendo a previsão dos
investimentos que serão destinados ao FMMA ao longo de sua vigência; 4) Necessidade de implementação
da Legislação Municipal sobre a matéria ambiental, municipalização do Licenciamento Ambiental 5)
Discussão sobre a importância de projetos para manejo e efetividade do FMMA e 6) O COMDEMA, em
assembleia, ressalta os préstimos dos atuais servidores municipais e comissionados, no sentido de que seja
considerada a atual estrutura de governo para evitar o vazio operacional referente às questões ambientais
no Município de Itapetininga.

Recursos:
Protocolo nº 326/2011 – Deferido, mediante compensação ambiental, devendo contactar o Engenheiro
Florestal Felipe Furtado, na Secretaria de Meio Ambiente de Itapetininga – SEAMA, pelo telefone 15 –
3376.9600, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Itapetininga – COMDERI convoca
seus membros para eleição de sua nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2013/2014 a ser
realizado no dia 05 de Dezembro de 2012 às 15h na sala de reuniões da CATI, sito a Rua Coronel Pedro
Dias Batista, 1405 - Centro – Itapetininga.
Itapetininga, 16 de Dezembro de 2012.
Salvador Camargo Ferreira
Presidente COMDERI
Processo Administrativo Disciplinar nº 23/2010

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, no uso de suas
atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto nº 575, de 14 de
outubro de 2009, RESOLVE atender ao parecer da Comissão Permanente Processante da Secretaria
Municipal de Saúde e ARQUIVAR o procedimento de Processo Administrativo Disciplinar nº 23/2010,
conforme Deliberação nº 2933/2012-01.
Itapetininga, 14 de novembro de 2012.
Renê Vieira da Silva Júnior
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
OAB/SP 133.807
Resolução SME Nº 597/2012, de 20 de novembro de 2012.

Dispõe sobre a declaração de professor adido no ano de 2012, de acordo com a Lei Complementar nº 03,
de 10 de dezembro de 1998, conforme alterações procedidas pela Lei Complementar Nº 21, de 05 de
outubro de 2007.

Artigo 1º - Fica declarado adido o professor Cleyton Iwanezuk Tchaczuk, titular de cargo da classe
multisseriada do 1º ao 5º Ano da EMEF Bairro do Palanque, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 42 da Lei
Complementar nº 03, de 10 de dezembro de 1998, conforme alterações procedidas pela Lei Complementar
Nº 21, de 05 de outubro de 2007, devido à desativação da escola em setembro de 2012, Portaria nº 641,
de 09 de outubro de 2012.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Solange Ladeira Pinheiro Rocha
Secretária de Educação

Resolução SME nº 572/2012, de 13 de Novembro de 2012.

Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do Sistema Central de Vagas para
o Período Integral e Parcial das EMEIs e EMEIFs do Sistema Municipal de Ensino, para o ano letivo de
2013 e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos, para o ano letivo de 2013, serão efetuadas
através do Sistema Central de Vagas e contará com critérios específicos de inscrição, aos interessados,
classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas constantes nesta Resolução.
SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES

Artigo 2º - No período de 03 a 14 de dezembro de 2012, as EMEIs e EMEIFs receberão as inscrições de
transferências e de novos alunos, para crianças de 03 (três) meses a 05 (cinco) anos, para classes de
Berçário, Mini-Maternal, Maternal e Jardim em período integral e parcial.
Parágrafo Único - As inscrições deverão ser efetuadas no Departamento Técnico Pedagógico, localizado
à Rua José Bonifácio, 739 – Centro, no horário das 09:00 as 17:00 horas.
Artigo 3º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central de Vagas não permite mais
de uma inscrição, levando em consideração os dados da certidão de nascimento da criança.
§ 1º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, será considerada a mais
recente, sendo a anterior cancelada automaticamente.
§ 2º - As crianças atendidas através de Ordem Judicial terão as suas inscrições “canceladas”, por serem
consideradas como atendidas.
Artigo 4º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsável legal, devendo apresentar os
seguintes documentos:I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
IV - comprovante de renda, se possuir;
V - cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado,
contendo a etapa e o período que irá frequentar no ano letivo de 2013;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir;
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os originais, onde serão conferidos
e devolvidos a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir comprovante de trabalho e/ou
comprovante de renda deverá preencher de próprio punho a Declaração existente na Unidade Escolar,
estando de acordo com o artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”, citado no
artigo 5º desta Resolução.
Artigo 5º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalidades na apresentação dos
documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III do
Código Penal, “Da Falsidade Documental”:Da Falsidade Ideológica
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, e multa, se o documento é particular.”
Artigo 6º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição indicando até 20 (vinte) opções de
escolas de sua preferência, em ordem crescente.
Parágrafo Único - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser alterados durante o período de
inscrição, se necessário, sendo considerada a última atualização.
Artigo 7º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devidamente assinada pela mãe ou
responsável legal, tutor ou guardião, apresentando juntamente a documentação exigida no artigo 4º. O
procurador será responsável por todos os dados informados no ato da inscrição.
SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO
INTEGRAL E PARCIAL

Artigo 8º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período parcial, independente de comprovação de
trabalho.
Artigo 9º - Serão considerados para fins de classificação nas vagas de período parcial, levando em
consideração os documentos apresentados pela mãe ou responsável legal no ato de inscrição, os seguintes
critérios:a) - comprovante de registro de trabalho em período integral e não receber auxílio creche;
b) - comprovante de trabalho autônomo em período integral;
c) - comprovante de registro de trabalho em período parcial e não receber auxílio creche;
d) - comprovante de trabalho autônomo em período parcial;
e) - mãe ou responsável legal que não trabalhe;
f) - mãe ou responsável legal que receba auxílio-creche.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial, não poderá ser escolhido no momento da
inscrição.
Artigo 10 - Para concorrer à vaga em período integral, a mãe ou o responsável legal deve apresentar os
seguintes documentos no ato da inscrição:a) - comprovante de registro de trabalho em período integral e não receber auxílio creche;
b) - comprovante de trabalho autônomo em período integral.
SEÇÃO III
SUB-CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 11 - Os inscritos nos termos do artigo 4º, em conformidade com os critérios de período de vaga dos
artigos 9º e 10, serão classificados obedecendo aos seguintes sub-critérios:-
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I – Transferência entre Unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Itapetininga;
II - Menor Renda Familiar;
III - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
IV - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
V - Maior idade da criança.
Parágrafo Único - Será considerado para caso de desempate, o menor número de inscrição.

SEÇÃO IV
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS
Artigo 12 - A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula seguirão o seguinte cronograma:I – Processamento:a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 17/12/2012.
b) - Período de Matrícula – de 17/12/2012 a 21/12/2012.
Artigo 13 - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, devendo a mãe ou responsável
legal tomar ciência do resultado do processamento.
Artigo 14 - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no período estipulado no
cronograma, na unidade escolar onde teve a opção atendida, para efetivar a matrícula.
§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipulado, implicará na desistência
da vaga atendida, sendo automaticamente cancelada a inscrição pelo próprio sistema.
§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação de matrícula no prazo
estipulado, poderão se inscrever a partir do mês de fevereiro de 2013, para concorrer às possíveis vagas
durante todo o ano letivo de 2013.
§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos para efetivação das
matrículas, serão oferecidas para inscrições a partir de fevereiro de 2013.
Artigo 15 – No ato da matrícula, a mãe ou responsável deverá apresentar os seguintes documentos:I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III – cópia do comprovante de residência;
IV – cópia do comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
V - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, contendo
a etapa e o período que frequenta no ano letivo de 2012;
Artigo 16 - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for atendido terá garantida a sua vaga
na unidade escolar onde se encontrava matriculado no ato da inscrição.
§ 1º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e tiver uma de suas opções atendidas, somente
perderá a vaga da unidade escolar de origem (vaga potencial) a partir do momento da efetivação da
matrícula na unidade escolar atendida.
§ 2º - A mãe ou responsável que não efetuar a matrícula, caso a opção atendida não seja de seu interesse,
permanecerá na vaga de sua unidade escolar de origem, onde tem assegurado.
§ 3º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula será aplicado automaticamente às regras
previstas do artigo 14, parágrafos 1º e 2º, implicando no cancelamento automático da inscrição pelo
sistema e a vaga será considerada remanescente.
SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR
RESPONSABILIDADES
Artigo 17 - O diretor da unidade escolar deverá atualizar no Sistema Central de Vagas, até o dia 27 de
novembro de 2012, o número de vagas por etapa e período a serem oferecidas.
Artigo 18 - No período de efetivação de matrícula, será de total responsabilidade do diretor da unidade
escolar atendida, informar no Sistema Central de Vagas o comparecimento e a matrícula do inscrito
atendido.
Parágrafo Único – O diretor que não cumprir o prazo estipulado deverá encaminhar Memorando
protocolado diretamente a Secretária Municipal de Educação, esclarecendo os motivos. O deferimento
será encaminhado a Supervisão de Ensino de sua unidade escolar.
Artigo 19 - Após o período de efetivação de matrícula, o diretor deverá imprimir o relatório de transferência
expedida de sua unidade escolar, para atualização do prontuário dos alunos que foram transferidos para
outra unidade escolar.
Artigo 20 - As matrículas efetivadas deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos (PRODESP)
até o dia 15 de janeiro de 2013, devendo um funcionário da unidade escolar ficar responsável pela
digitação.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 21 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução da
SME nº 001/2012, de 03/01/2012.
SOLANGE LADEIRA PINHEIRO ROCHA
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2012
O Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso
de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal 2.934/1989, CONVOCA através do
presente Edital, os membros do COMDEMA para a Assembleia Geral que será realizada no
dia 10 de dezembro de 2012, com primeira convocação às 16 horas e segunda convocação
às 16 horas e 30 minutos, na sede da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga
– AERI, localizada na Rua Pedro Cardoso, 75, Jardim Mesquita; com a seguinte ordem do
dia:
1. Eleição da nova diretoria e
2. Assuntos gerais.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
DÉCIO HUNGRIA LOBO
Presidente - COMDEMA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses
Edital de Publicação
Em cumprimento ao Decreto Nº 923 de 6 de agosto de 2012, informamos que os seguintes animais estão
para adoção, pois não foram resgatados dentro do prazo previsto:
- Cavalo, cor marrom pinhão, adulto, macho.
- Burro, marrom, macho, idoso.
Os interessados deverão comparecer em 07 (sete) dias da publicação, em horário de funcionamento, ao
setor de Controle de Zoonoses, sito a Rua Jorge Ozi, nº40 – Centro, munidos dos seguintes documentos:
CPF, RG e comprovante de residência.
O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.
Adriana A. Simões
Coord. do Controle de Zoonoses
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses
Edital de Publicação
Em cumprimento ao § 3, do Art. 96 da Lei 10.083, de 23 de setembro de 1998, segue a relação das
autoridades sanitárias credenciadas na Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses do
Município de Itapetininga:
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 156/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 115.132-55-51 e do CPF n. 836.033.448-04 com ramo de atividade Serviços Relativos a Engenharia,
Arquitetura, Geologia, Urbanismo, Construção Civil com paradeiro desconhecido no município, através
de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.114,80 (Dois Mil, Cento e Quatorze
Reais e Oitenta Centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 34.950 de 09 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 7-02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 157/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 022.794-00-00 e do CNPJ n. 06.122.266/0001-93 com ramo de atividade Serviços de Apoio Técnico,
Administrativo, Jurídico e Contábil, Comercial e Congêneres com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 864,00 (Oitocentos e Sessenta e
Quatro Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 34.968 de 09 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 17-01 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 215/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
20.939 e do CPF/CNPJ n. 04.718.325/0001-65, com o ramo de atividade de “fabricação de móveis
hospitalares e conserto”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de
acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código
Tributário Municipal, no valor de R$ 1.770,48 (um mil, setecentos e setenta reais e quarenta e oito
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 35.294 de 10 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.01 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 225/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal
0-22.002-00-00 e do CPF n. 021.258.958-03 com ramo de atividade Serviços de Transporte de
Natureza Municipal com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal
de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código
Tributário Municipal, no valor de R$ 982,68 (Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 35.484 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 16-01 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
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Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 227/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 020-540-00-00 e do CNPJ n. 04.510.219/0001-91 com ramo de atividade Serviços Relativos a Bens de
Terceiros – Instalação e Montagem de Aparelhos, Maquinas com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 885,24 (Oitocentos e Oitenta e Cinco
Reais e Vinte e Quatro Centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento
de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação
Fiscal protocolado sob o n. 35.495 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços
conforme subitem 14-06 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 230/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 020.760-00-00 e do CNPJ n. 04.697.996/0001-97 com ramo de atividade Serviços de Apoio Técnico,
Administrativo, Jurídico, Contábil, Comercial e Congêneres com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 908,04 (Novecentos e Oito Reais e
Quatro Centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 35.485 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 17-06 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 236/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 207.588-53-22 e do CPF n. 753.992.378-49 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.931,00 (Dois mil, novecentos e
Trinta e Um Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 36.162 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 237/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
1-08.272-53-11 e do CPF/CNPJ n. 50.813.096/0001-85, com o ramo de atividade de “conserto de
veículos de passeio”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, no valor de R$ 456,60 (quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos), mais os
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.164 de 19
de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
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valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 238/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 017.019-00-00 e do CNPJ n. 02.056.731/0001-84 com ramo de atividade de Serviços Serviços de
Regulação de Sinistros Vinculados a Contratos de Seguros, Inspeção e Avaliação com paradeiro desconhecido
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3.108,00 (Três mil, cento
e oito reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 36.165 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 18-01 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 239/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 018.200-00-00 e do CNPJ n. 03.007.252/0001-30 com ramo de atividade de Serviços de Intermediação
e Congeneres – Agenciamento, Corretagem ou Intermediação com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.488,00 (Dois mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 36.167 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 10-05 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 241/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 212.102-52-19 e do CNPJ n. com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de terceiros – Lubrificação,
limpeza, lustração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.949,00 (Dois mil, novecentos e quarenta e nove reais),
mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.168 de
19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14-01 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 242/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
16.877 e do CPF/CNPJ n. 01.905.743/0001-73, com o ramo de atividade de “representação comercial”,
com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do
artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor
de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à
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alta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo
de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.161 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação
de serviços conforme subitem 10.09 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n.
13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 244/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
17.885 e do CPF/CNPJ n. 214.743.288-14, com o ramo de atividade de “tapeçaria”, com paradeiro
desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 743,85
(setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), mais os respectivos acréscimos legais,
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.159 de 19 de outubro de 2012, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 14.11 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 245/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 018.130-00-00 e do CNPJ n. 02.962.755/0001-00 com ramo de atividade Serviços de Educação, Orientação
Pedagógica e Educacional, Instrução, Treinamento com paradeiro desconhecido no município, através
de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 368,60 (Trezentos e Sessenta e Oito
Reais e Sessenta Centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 36.148 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 8-02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 249/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
1-15.849-42-69 e do CPF/CNPJ n. 00.944.420/0001-26, com o ramo de atividade de “comércio varejista
de mudas e flores ornamentais, acessórios para jardinagem e assistência técnica”, com paradeiro desconhecido
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.790,00 (dois mil,
setecentos e noventa reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 36.169 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 7.11 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 261/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.481-00-00 e do CNPJ n. 08.867.931/0001-01 com ramo de atividade Serviços Relativos a Fonografia,
Fotografia, Cinematografia e Reprografia com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.440,00 (Hum mil, Quatrocentos e Quarenta
Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
34.769 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 13-05 da lista
de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 262/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.351-00-00 e do CPF n. 254.784.688-86 com ramo de atividade Serviços de Diversões, Lazer,
Entretenimento e Congêneres, Bilhares, Boliches e Diversos com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.670,00 (Dois Mil, Seiscentos e
Setenta Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 34.787 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 12-09 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 263/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.450-00-00 e do CPF n. 276.302.538-26 com ramo de atividade Serviços de Apoio Técnico,
Administrativo, Jurídico, Contabil, Comercial e Congêneres
com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.158,00 (Hum Mil, Cento e
Cinquenta e Oito Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 34.738 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 17-06 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 266/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.833-00-00 e do CNPJ n. 09.015.479/0001-04 com ramo de atividade Serviços de Diversões, Lazer,
Entretenimento e Congêneres - Bilhares, Boliches e Diversos com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.220,00 (Hum Mil, Duzentos e Vinte
Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
34.763 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 12-09 da lista
de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
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Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 271/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.587-00-00 e do CNPJ n. 08.934.012/0001-03 com ramo de atividade Serviços Relativos a Bens de
Terceiros – Carpintaria e Serralheria com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais), mais os
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 34.732 de 05
de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14-13 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 274/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
27.717 e do CPF/CNPJ n. 11.669.910/0001-88, com o ramo de atividade de “comércio varejista de
motos novas e usadas, peças e acessórios para motos, veículos automotores usados, comércio sob
consignação de motos e veículos automotores e oficina mecânica de motos”, com paradeiro desconhecido
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 443,22 (quatrocentos e
quarenta e três reais e vinte e dois centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.796 de 26 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 299/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 213.772-55-89 e do CNPJ n. 02.375.826/0001-60 com ramo de atividade Serviços de Intermediação e
Congêneres – Representação de Qualquer Natureza com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3.530,00 (Três Mil, Quinhentos e Trinta Reais),
mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.150 de
19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 10-09 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 300/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 111.180-53-12 e do CPF n. 889.722.918-20 com ramo de atividade Serviços de Cuidados Pessoais,
Estética, Atividades Físicas e Congêneres com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.461,00 (Hum Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um
Reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
36.129 de 19 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 6.01 da lista de
serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
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acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 312/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
25.188 e do CPF/CNPJ n. 08.395.033/0001-90, com o ramo de atividade de “prestação de serviços de
construção civil”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, no valor de R$ 3.041,50 (três mil, quarenta e um reais e cinqüenta centavos), mais os
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.950 de 18
de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7.02 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 313/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
3-14.956-43-62 e do CPF/CNPJ n. 00.202.110/0001-36, com o ramo de atividade de “indústria, comércio
de materiais para construção, serviços de terraplenagem e construção civil”, com paradeiro desconhecido
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.629,00 (um mil,
seiscentos e vinte e nove reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 35.943 de 18 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 314/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
20.377 e do CPF/CNPJ n. 270.642.498-20, com o ramo de atividade de “oficina mecânica”, com
paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo
133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$
1.656,48 (um mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e oito centavos), mais os respectivos
acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza),
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.481 de 11 de outubro de 2012,
proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no artigo 84
da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 321/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
22.263 e do CPF/CNPJ n. 05.649.406/0001-13, com o ramo de atividade de “representante comercial e
agente do comércio de material de construção em geral”, com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.526,40 (um mil, quinhentos e vinte
e seis reais e quarenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de
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ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 34.722 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 10.09 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 322/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
18.943 e do CPF/CNPJ n. 03.281.253/0001-79, com o ramo de atividade de “comércio de materiais para
construção e serviços de projetos de construção civil”, com paradeiro desconhecido no município, através
de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 635,40 (seiscentos e trinta e cinco reais
e quarenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 34.703 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 323/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
25.220 e do CPF/CNPJ n. 08.627.147/0001-18, com o ramo de atividade de “serviços combinados de
apoio a edifícios, exceto condomínios prediais e limpeza em prédios e portarias”, com paradeiro
desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.405,00
(um mil, quatrocentos e cinco reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento
de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação
Fiscal protocolado sob o n. 35.951 de 18 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços
conforme subitem 11.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 324/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
25.159 e do CPF/CNPJ n. 062.778.898-00, com o ramo de atividade de “serviços de instrução área de
costura industrial”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, no valor de R$ 1.469,60 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos),
mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.957 de
18 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 8.02 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
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Lançamento de n. 326/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
25.140 e do CPF/CNPJ n. 08.675.871/0001-17, com o ramo de atividade de “transporte rodoviário de
cargas municipal, intermunicipal e interestadual”, com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.848,00 (um mil, oitocentos e quarenta e oito
reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
35.958 de 18 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 16.01 da lista
de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 346/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
24.632 e do CPF/CNPJ n. 08.059.675/0001-18, com o ramo de atividade de “comércio de artigos de
papelaria e serviços de acesso a internet”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.377,60 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 37.984 de 09 de novembro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 12.09
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 350/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
24.549 e do CPF/CNPJ n. 246.852.488-80, com o ramo de atividade de “transporte escolar”, com
paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo
133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$
1.476,17 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e dezessete centavos), mais os respectivos acréscimos
legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza),
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 37.986 de 09 de novembro de
2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 16.01 da lista de serviços constante no
artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 353/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
24.755 e do CPF/CNPJ n. 01.579.188/0001-37, com o ramo de atividade de “representação comercial de
produtos alimentícios”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de
acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código
Tributário Municipal, no valor de R$ 1.078,40 (um mil, setenta e oito reais e quarenta centavos), mais os
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 37.998 de 09
de novembro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 10.09 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 364/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
20.640 e do CPF/CNPJ n. 04.287.810/0001-21, com o ramo de atividade de “comércio de gramas,
serviços de jardinagem e plantio”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3.166,80 (três mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 37.981 de 09 de novembro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7.11 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 368/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 103.302-53-33 e do CNPJ n. 47.804.224/0001-10 com ramo de atividade “comércio varejista de
veículos automotores, peças, acessórios e assistência técnica” com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais),
mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 34.665 de
05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.02 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 369/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
20.710 e do CPF/CNPJ n. 04.650.346/0001-96, com o ramo de atividade de “comércio de equipamentos
de segurança para transporte infantil e representação comercial”, com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.877,28 (um mil, oitocentos e
setenta e sete reais e vinte e oito centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 37.979 de 09 de novembro de 2012, proveniente da prestação
de serviços conforme subitem 10.09 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n.
13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 371/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
21.475 e do CPF/CNPJ n. 04.965.590/0001-48, com o ramo de atividade de “comércio varejista de peças
para veículos e oficina mecânica”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3.075,36 (três mil, setenta e cinco reais e trinta e seis
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 35.490 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.01 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
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Itapetininga, 19 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 374/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
1-15.845-41-19 e do CPF/CNPJ n. 00.960.046/0001-52, com o ramo de atividade de “comércio varejista
de automóveis, camionetas e utilitários usados e atividades intermediárias, agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 218,40 (duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), mais
os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 36.135 de 19
de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 10.02 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 377/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.988-00-00 e do CPF n. 387.216.428-77 com ramo de atividade de Serviços Serviços de apoio técnico,
administrativo, jurídico, contábil, comercial e congeneres com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.900,08 (Hum mil e novecentos reais
e oito centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 35.437 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 17-02 da
lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 378/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.888-00-00 e do CPF n. 255.485.168-92 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – lubrificação, limpeza, lusração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.587,30 (Hum mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e trinta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento
de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação
Fiscal protocolado sob o n. 35.427 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços
conforme subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 379/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.811-00-00 e do CPF n. 795.984.988-91 com ramo de atividade de Serviços relativos a engenharia,
arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.591,08 (Dois mil, quinhentos e noventa e um
reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
35.425 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7-02 da lista
de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
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acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 380/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.905-00-00 e do CPF n. 087.640.618-50 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3.841,53 (três mil, oitocentos e
quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.435 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 382/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.949-00-00 e do CPF n. 335.051.568-17 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – Restauração, recondicionamento, acondicionamento com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 4.936,80 (Quatro mil, novecentos e
trinta e seis reais e oitenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento
de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação
Fiscal protocolado sob o n. 35.432 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços
conforme subitem 14-05 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 383/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.899-00-00 e do CPF n. 120.186.118-79 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.974,72 (Hum mil, novecentos e
setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.431 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 383/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.899-00-00 e do CPF n. 120.186.118-79 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.974,72 (Hum mil, novecentos e
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setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.431 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 383/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.899-00-00 e do CPF n. 120.186.118-79 com ramo de atividade de Serviços relativos a bens de
terceiros – lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga com paradeiro desconhecido no município,
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29
de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.974,72 (Hum mil, novecentos e
setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.431 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 389/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.971-00-00 e do CPF n. 048.886.978-17 com ramo de Serviços relativos a engenharia, arquitetura,
geologia, urbanismo, construção civil com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 6.582,40 (Seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e
quarenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 35.430 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 7-13 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 390/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
25.075 e do CPF/CNPJ n. 08.338.460/0001-36, com o ramo de atividade de “comércio varejista de
artigos de papelaria e serviços de Xerox”, com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.840,92 (um mil, oitocentos e quarenta reais e
noventa e dois centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 35.429 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 13.03 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

23 DE NOVEMBRO DE 2012

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 391/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.103-00-00 e do CNPJ n. 08.610.871/0001-39 com ramo de Serviços de Pesquisa histórica, social e de
opinião pública, consultoria e conservação de arquivos históricos, produção de mídia e eventos culturais
e artísticos com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o
inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, no valor de R$ 1.017,12 (Hum mil e dezessete reais e doze centavos), mais os respectivos
acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza),
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.422 de 11 de outubro de 2012,
proveniente da prestação de serviços conforme subitem 17-01 da lista de serviços constante no artigo 84
da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 392/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.828-00-00 e do CNPJ n. 04.145.908/00001-44 com ramo de Serviços de colocação de calhas com
paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo
133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$
4.822,80 (Quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), mais os respectivos acréscimos
legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza),
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.434 de 11 de outubro de 2012,
proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7-02 da lista de serviços constante no artigo 84
da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 394/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.117-00-00 e do CNPJ n. 08.389.128/0001-09 com ramo de Comércio varejista de livros e outros
serviços prestados principalmente às empresas, com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.554,60 (Hum mil e quinhentos e cinquenta e
quatro reais e sessenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 35.446 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 17-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 396/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
24.954 e do CPF/CNPJ n. 08.389.444/0001-72, com o ramo de atividade de “atividades de intermediação
e agenciamento de serviços e negócios em geral”, com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 3.291,20 (três mil, duzentos e noventa e um reais
e vinte centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal
protocolado sob o n. 35.455 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 10.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
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no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 397/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 024.918-00-00 e do CNPJ n. 08.975.738/0001-68 com ramo de Comércio varejista de peças e acessórios
para motonetas e manutenção, reparação de motocicletas e motonetas, com paradeiro desconhecido no
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.481,48 (Dois mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), mais os respectivos acréscimos legais,
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.433 de 11 de outubro de 2012, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 14-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 398/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 025.097-00-00 e do CNPJ n. 08.624.364/0001-54 com ramo de serviços de manutenção elétrica e
eletrônica industrial, e atividade de cobranças e serviços de informações cadastrais, com paradeiro
desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 13.483,20
(Treze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos), mais os respectivos acréscimos legais,
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.469 de 11 de outubro de 2012, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 14-02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 399/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
21.500 e do CPF/CNPJ n. 04.845.929/0001-72, com o ramo de atividade de “serviços de organização de
festas, eventos, decorações e aluguel de artigos para festas em geral, Buffet, restaurante e locação de salão
de festas”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o
inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), mais os respectivos acréscimos legais,
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.479 de 11 de outubro de 2012, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 12.13 e 13.11 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 402/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 205.673-61-99 e do CNPJ n. 43.159.458/0001-09 com ramo de Serralheria e Comercio de Ferragens com
paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo
133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$
5.157,00 (Cinco mil, Cento e cinquenta e sete reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta
de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 34704 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
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n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 13.483,20 (Treze mil,
quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta
de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.469 de 11 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14-02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 399/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n.
21.500 e do CPF/CNPJ n. 04.845.929/0001-72, com o ramo de atividade de “serviços de organização de
festas, eventos, decorações e aluguel de artigos para festas em geral, Buffet, restaurante e locação de salão
de festas”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o
inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário
Municipal, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), mais os respectivos acréscimos legais,
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente
ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35.479 de 11 de outubro de 2012, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 12.13 e 13.11 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 20 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 402/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 205.673-61-99 e do CNPJ n. 43.159.458/0001-09 com ramo de Serralheria e Comercio de Ferragens com
paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo
133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$
5.157,00 (Cinco mil, Cento e cinquenta e sete reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta
de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de
Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 34704 de 05 de outubro de 2012, proveniente da prestação de
serviços conforme subitem 14-13 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13
de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 404/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 019.510-00-00 e do CNPJ n. 03.486.817/0001-00 com ramo de Comércio Varejista de Bebidas e Artigos
para Festas em Geral e Alugueis de mesas com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento
fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003,
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 130,46 (Cento e trinta reais e quarenta e seis centavos), mais
os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 34706 de 05
de outubro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 3-01 da lista de serviços
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita
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EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 408/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 021.362-00-00 e do CPF n. 122.604.138-89 com ramo de transporte escolar com paradeiro desconhecido
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 900,00 (Novecentos
reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
48456 de 14 de dezembro de 2011, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 16-01 da lista
de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 411/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 019.996-00-00 e do CNPJ n. 03.185.718/0002-79 com ramo de Agropecuária com paradeiro desconhecido
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.900,08 (Hum mil,
novecentos reais e oito centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento
de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação
Fiscal protocolado sob o n. 38807 de 20 de novembro de 2012, proveniente da prestação de serviços
conforme subitem 9-01 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de
dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 412/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 216.016-52-19 e do CNPJ n. 01.229.981/0001-06 com ramo de Comércio varejista de material elétrico,
peças e acessórios para autos e oficina elétrica com paradeiro desconhecido no município, através de
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro
de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 950,04 (Novecentos e cinquenta reais e quatro
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob
o n. 38056 de 09 de novembro de 2012, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14-01
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 413/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 216.350-55-89 e do CNPJ n. 01.295.873/0001-31 com ramo de Representante Comercial com paradeiro
desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 5.901,60
(Cinco mil, Novecentos e um reais e sessenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à
falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao
Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 35295 de 10 de outubro de 2012, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 10-09 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento do
valor acima mencionado, devidamente atualizado, ou apresentar impugnação ao lançamento fiscal de
acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência ao artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário
Municipal.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.

23 DE NOVEMBRO DE 2012

Extrato de Convênio – Termo de Cooperação Técnica
Processo SERT nº 0147/2012
T.C.T. nº 072/2012
Parecer CJ 0268/2012
Partícipes: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, do Estado de São Paulo, e Prefeitura Municipal
de Itapetininga – Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento.
Cláusula Primeira - Do Objeto: Estabelecimento de Cooperação Técnica mútua para execução do Programa
do Seguro-Desemprego, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE - São Paulo, integrada às
políticas de geração de emprego e renda definidas pelo Governo do Estado de São Paulo, compreendendo
a manutenção do Posto de Atendimento ao Trabalhador no Município.
Cláusula Segunda - Da Finalidade: Dar continuidade ao Sistema Público de Emprego no Município que
assegure aos trabalhadores o acesso a direitos constitucionais e legais bem como oportunidades de trabalho
e renda, atendendo as diretrizes e orientações do CODEFAT e do MTE.
Cláusula Nona - Da Vigência: O Termo de Cooperação Técnica terá validade por 05 (cinco) anos e vigerá
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, por acordo entre os partícipes,
mediante a assinatura de Termo Aditivo.
Data da assinatura: 26/10/20125

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RETIFICAÇÃO
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente retifica o Calendário publicado no edital
nº 008/2012 Eleição do Conselho Tutelar II, anexo II, como segue:
CALENDÁRIO OFICIAL
Prazo das inscrições: 06/11/2012 a 03/12/2012
Local da inscrição: Rua Pedro Voss, 490 - Fundos.
Horário das inscrições: 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 16h30min
Análise dos documentos/inscrições: 04/12/2012
Publicação da relação das inscrições deferidas e indeferidas: 08/12/2012 (semanário)
Interposição de recursos: 10 e 11/12/2012
Respostas aos recursos e convocação para a prova de conhecimentos específicos: 15/12/2012 (Semanário)
Aplicação da prova de conhecimentos específicos: 27/12/2012
Publicação dos resultados da prova de conhecimentos específicos: 05/01/2013 (semanário)
Apresentação dos recursos: 07 e 08/01/2013
Publicação dos resultados dos recursos e convocação para o exame psicológico: 12/01/2013 (semanário)
Aplicação do Psicológico: 16 e 17/01/2013
Resultado do Psicológico e Publicação dos candidatos aprovados: 26/01/2013 (semanário)
Eleição dia: 06/02/2013
Local da Eleição: Será publicado em tempo hábil
Horário da eleição: 08 às 17h
Publicação Oficial dos Conselheiros Eleitos: 16/02/2013
Posse Oficial dos Conselheiros eleitos: 01/03/2013
Atenciosamente
Fabiana Maria Affonso
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 023/2012
CONSIDERANDO o disposto na Lei 12.696 de 25de julho de 2012, que altera os artigos 132, 134, 135
e 139 da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 (ECA) sobre os Conselhos Tutelares;
CONSIDERANDO o disposto na Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, artigos 4º e 70 que preconiza assegurar
os Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONANDA Nº 152 de 09 de agosto de 2012, sobre as
diretrizes de transição para o primeiro processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares em todo
o território nacional;
CONSIDERANDO que em 23/10/2012 foi designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente a Comissão de Eleição para coordenar a Eleição dos novos Conselheiros do CONSELHO
TUTELAR II, local para o triênio 2013/2015;
CONSIDERANDO que a data de 04/01/2013 próximo futuro foi à designada para posse dos membros do
Conselho Tutelar II;
CONSIDERANDO que não houve número de inscrições suficiente para a realização do processo de eleição
antes do término do mandato do atual Conselho Tutelar II;
CONSIDERANDO que Lei Municipal nº 5.075/06, que dispõe sobre a criação e funcionamento dos
Conselhos Tutelares prevê que o edital de eleição seja publicado num prazo mínimo de sessenta (60) dias
do término do mandato dos membros daquele Conselho, que causou prejuízo para que a Comissão de
Eleição promovesse o rito normal do processo eleitoral do Conselho Tutelar II;
CONSIDERANDO que para respeitar os prazos dessa lei se tornou inviável a deflagração do processo
eletivo;
CONSIDERANDO que em reunião datada de 14/11/2012 foram colocadas em pauta as razões acima
apregoadas pela Comissão de Eleição e que, para tanto, houve um consenso pela maioria dos senhores
Conselheiros Municipal, quanto à seguinte deliberação:
FICA PRORROGADO até o dia 28/02/2013 o mandato dos senhores conselheiros do Conselho Tutelar II
deste município, para que seja viabilizado, dentro de um tempo hábil, o processo eleitoral de escolha dos
novos conselheiros.
CIENTIFIQUE-SE, mediante cópia, o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca
local, MD. Promotor de Justiça da Infância e Juventude, Conselhos Tutelares I e II, bem como ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para adoção das medidas pertinentes e publicação do ato na
imprensa oficial municipal.
Itapetininga, 13 de novembro de 2012.
Fabiana Maria Affonso
Presidente do CMDCA

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber o funcionário José Benedito Pinheiro, Serviço Gerais,
Referência 03, lotado na Secretaria da Educação, que tendo sido verificado o seu não comparecimento ao
serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar
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da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido por
abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 23 de novembro de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber o funcionário Giovane Leoni Anunciato, Serviço Gerais,
Referência 03, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, que tendo sido verificado o seu não comparecimento
ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a
contar da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido
por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 23 de novembro de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber o funcionário Fábio Henrique Mendonça, Médico,
Referência 11, lotado na Secretaria da Saúde, que tendo sido verificado o seu não comparecimento ao
serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar
da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido por
abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 23 de novembro de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária Nailda Evangelista Domingues, Professora
de Educação Básica II – Infantil, Faixa 02, lotado na Secretaria da Educação, que tendo sido verificado o
seu não comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo
prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal,
findo prazo, será demitido por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 23 de novembro de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

LEI Nº 5.645, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre alteração da Lei nº 1.101, de 26 de setembro de 1964.
(Projeto de Lei nº 133/2012, de autoria dos Vereadores Adilson Marcos Nicoletti, Marcos José Nanini de
Oliveira e Mauri de Jesus Morais.)
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica incluído no artigo 1º da Lei nº 1.101, de 26 de setembro de 1964, os §§ 3º e 4º com a seguinte
redação:
“Art. 1º ....
I - ...
II - ...
III - ...
IV - ...
§ 1º ...
§ 2º ...
§ 3º A comprovação da idoneidade moral prevista no inciso IV será feita através de Atestado de Antecedentes
Criminais.
§ 4º No caso de projetos a serem implantados, a diretoria da entidade poderá ser convocada a apresentálos aos Vereadores.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
LEI Nº 5.646, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 5.033, de 10 de fevereiro de 2006, que ‘Autoriza o Poder
Executivo firmar Convênio que especifica e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º da Lei Municipal nº 5.033, de 10 de fevereiro de 2006 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º Os instrumentos das avenças obedecerão ao disposto no Decreto Estadual nº 51.668, de 16 de
março de 2007 e/ou demais normativas legais que venha a complementá-lo ou substituí-lo.” (N.R.)
Art. 2º Fica revogado o artigo 3º da Lei Municipal nº 5.033, de 10 de fevereiro de 2006.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor a partir de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
DECRETO Nº 959, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a regulamentação do Projeto RADAR - Ronda de Amparo e Defesa ao Adolescente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
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das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando os autos do processo nº 37.668, de 7 de novembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto visa regulamentar o Projeto RADAR (Ronda de Amparo e Defesa ao Adolescente),
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, através do CREAS – Centro de Referência
Especializado de Assistência Social, desde 2006.
Art. 2° O projeto RADAR tem por objetivos:
IMonitorar os logradouros públicos, evitando-se a permanência de crianças e adolescentes em
situação de risco social;
II Identificar e cadastrar crianças e adolescentes em situação de risco e/ou que permanecem
comercializando balas, doces e/ou congêneres;
III Promover a reinserção em programas de inclusão social, combatendo o trabalho e a exploração
infantil;
IV Desenvolver ações junto às famílias para que estas possam estimular o desenvolvimento
educativo de seus filhos;
VPromover uma ação articuladora dos programas e serviços do setor governamental e nãogovernamental, de forma a atender integralmente as famílias.
Art. 3º A responsabilidade de planejamento, execução, avaliação e monitoramento do projeto fica ao
encargo da equipe de profissionais do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistencia Social,
unidade pública vinculada à Secretaria Municipal de Promoção Social.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Promoção Social realizará campanhas permanentes para combater a
doação de dinheiro para crianças e adolescentes, estimulando a comunidade á comunicar ao CREAS a
existência de crianças nessa situação por meio de ligações telefônicas.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 960, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a regulamentação do Projeto SOMAR - Serviço de Orientação e Acompanhamento ao
Morador Abrigado na Rua.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando os autos do processo nº 37.668, de 7 de novembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto visa regulamentar o Projeto SOMAR (Serviço de Orientação e Acompanhamento ao
Morador Abrigado na Rua), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, através do
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, desde 2006.
Art. 2° O projeto SOMAR tem por objetivos:
IIdentificar e cadastrar pessoas que se encontram em situação de rua de forma temporária ou
permanente, bem como migrantes e itinerantes advindos de outras cidades;
II Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial;
III Contribuir para restaurar e preservar a sua integridade e autonomia;
IV Promover o estudo social com vistas a promover a reinserção familiar e/ou comunitária,
através de ações articuladas com os programas do setor governamental e não governamental.
Art. 3º A responsabilidade de planejamento, execução, avaliação e monitoramento do projeto fica ao
encargo da equipe de profissionais do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
unidade pública vinculada à Secretaria Municipal de Promoção Social.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de novembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 961, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
“Regulamenta o art. 25, §2º da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre a
avaliação especial de desempenho do funcionário em estágio probatório, e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
exercício de suas atribuições, e com o fulcro no artigo 119, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,
Considerando a obrigatoriedade da avaliação de desempenho como condição para a aquisição da estabilidade,
prevista no art. 41, §º da Constituição Federal; e
Considerando os autos dos processos nº 28737-138/2010, nº 38112-060/2010, nº 01999-019/2011, nº
08002-019/2011 e nº 08242-060/2012, protocolados nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1º O funcionário público municipal nomeado para cargo de provimento efetivo e permanente, em
virtude de concurso público, em órgão da administração direta do Poder Executivo Municipal, ficará
sujeito a estágio probatório por um período de 03 (três) anos, durante o qual será apurada a conveniência
ou não de ser confirmada sua nomeação, mediante a avaliação especial de desempenho do funcionário.

Art. 2º A aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão aferidas através de avaliações anuais,
com a observância dos seguintes critérios:
IIdoneidade moral;
II Disciplina;
III Assiduidade;
IV Dedicação ao serviço;
VCapacidade de iniciativa;
VI Produtividade; e
VII Eficiência.
Art. 3º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:
IIdoneidade moral: agir com honestidade, respeito, seriedade, dignidade e de acordo com os bons
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costumes e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública;
II Disciplina: a observância sistemática aos regulamentos e às normas emanadas das autoridades
competentes;
III Assiduidade: a presença do funcionário no local de trabalho dentro do horário estabelecido para
o expediente da unidade;
IV Dedicação ao serviço: o comprometimento do funcionário com as suas tarefas, com as metas
estabelecidas pelo órgão ou entidade e com o bom conceito da administração pública do Município;
VCapacidade de iniciativa: a habilidade do funcionário em adotar providências em situações não
definidas pela chefia ou não previstas nos manuais ou normas de serviço;
VI Produtividade: a quantidade de trabalhos realizados num intervalo de tempo razoável que
atenda satisfatoriamente à demanda do serviço;
VII Eficiência: realização do trabalho com clareza, correção, exatidão e responsabilidade.
Art. 4º A avaliação especial de desempenho do funcionário em estágio probatório será feita por uma
Comissão de Estágio Probatório, nomeada por portaria pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo
integrada por três (03) funcionários efetivos e estáveis, dos diversos órgãos municipais, cabendo-lhe:
IApreciar as avaliações do funcionário, feitas pela chefia imediata, com base nos elementos
informativos pertinentes à sua atuação funcional;
II Oferecer parecer por escrito conclusivo e fundamentado, opinando sobre se deve ou não ser
confirmada a nomeação do funcionário em estágio probatório.
Art. 5º Durante a vigência do estágio probatório, o funcionário municipal receberá 03 (três) avaliações
feitas pela chefia imediata do funcionário, sendo a primeira avaliação ocorrerá após o funcionário
completar 12 (doze) meses de efetivo exercício, a segunda avaliação ocorrerá após o funcionário completar
24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício, e a terceira após o funcionário completar 33 (trinta e três)
meses de efetivo exercício.
§1º A chefia imediata do funcionário utilizará a ficha de avaliação específica e padronizada para fins de
avaliação do funcionário em estágio probatório, conforme Modelo constante do Anexo I deste Decreto,
e efetuará anotação objetiva dos atos e fatos que se verifiquem na vida funcional do funcionário, devendo
ser indicados os elementos de convicção (justificativa) e, se possível, a prova dos fatos narrados na
anotação.
§2º Na hipótese de, no período considerado, houver sido aplicada alguma penalidade ao funcionário, o
órgão competente de gestão de pessoas e recursos humanos do Executivo Municipal deverá juntar ao
processo de avaliação, informações detalhadas sobre o assunto.
§3º Os funcionários já empossados com mais de 12(doze) meses e menos de 24(vinte e quatro) meses de
efetivo exercício receberão apenas duas avaliação.
§4º Os funcionários já empossados com mais de 24(vinte e quatro) meses e menos de 33 (trinta e três)
meses de efetivo exercício receberão apenas uma avaliação.
Art. 6º A Comissão de Estágio Probatório deverá proceder à avaliação funcional final do funcionário, com
base na(s) avaliação (ões) feita(s) pela chefia imediata, pelo menos, 120 (cento e vinte) dias antes de
findo o período de estágio probatório, e oferecerá parecer por escrito conclusivo e fundamentado,
opinando sobre se deve ou não ser confirmada a nomeação do funcionário em estágio probatório.
Parágrafo único. A avaliação do desempenho funcional final será apresentada em relatório circunstanciado,
sendo obrigatória à indicação dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos que tenham servido de
fundamento para a conclusão alcançada.
Art. 7º Se o parecer final da Comissão de Estágio Probatório for contrário à nomeação, será dada ciência
e vista da avaliação final ao funcionário, podendo apresentar defesa, devidamente fundamentada, no
prazo de 15(quinze) dias.

PORTARIA Nº 699, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
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 38.483, de 14 de novembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Patrícia Monteiro Franci, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 14/11/2012.
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 700, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
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de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 690, de 07/11/2012, onde consta “Professor Substituto PEB I”, leia-se
“Professor de Educação Básica I - Eventual”.
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 706, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 27 DE NOVEMBRO DE 2012,
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 01/2011, devidamente homologado, no
cargo abaixo relacionado:Cargo:– ORIENTADOR SOCIAL– Ref. 07
NOME
CLASSIFICAÇÃO
ALINE FERNANDA DE OLIVEIRA
8º

PORTARIA Nº 701, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
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 38.332, de 13 de novembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, do funcionário Ricardo Ribeiro de Noronha,
Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado na Secretaria da Educação, a partir de 06/12/2012, nos termos do
artigo 137, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

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 702, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
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 38.459, de 14 de novembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Valquíria dos Santos Diniz, Professor de Educação Básica I –
Eventual, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 19/11/2012.
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 703, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
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 38.705 de 19 de novembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Elaine Aparecida de Medeiros Bueno, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 19/11/2012.
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 704, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
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 38.748 de 19 de novembro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Rafael Batista da Silva Pereira, do cargo em comissão de Chefe
de Setor, Ref. III, lotado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 19/11/2012.
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 705, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 27 DE NOVEMBRO DE 2012,
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no
cargo abaixo relacionado:Cargo:– TRATORISTA– Ref. 06

NOME
CLASSIFICAÇÃO
MARCOS THOMAZETTO
1º
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 707, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação das Senhoras Adriana de Almeida Prestes C. de Moraes, Cristina
dos Santos e Gildete Tenório de Assis Ribeiro, do cargo de Professoras Substitutas de Educação Básica –
PEB I, objeto da Portaria nº 696, de 12/11/2012, por não entrarem em exercício.
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 708, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Rosangela Aparecida de Souza Cruz, Auxiliar de
Educação, Ref. 07, objeto da Portaria nº 134, de 08/03/2012, por não entrar em exercício.
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 709, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
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 39.008 de 21 de novembro de 2012, protocolado nesta
prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ana Maria dos Santos Cruz, Agente Comunitário de Saúde,
Ref. 05, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 21/11/2012.
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

ATOS DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 099, de 14 de novembro de 2.012.
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. 000896/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso I, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012 e
Artigo 3°, Inciso III da Emenda Constitucional n°47/2005, com proventos integrais, a partir de 16-112012, o funcionário JOSÉ ROBERTO DE MORAES DOS SANTOS, Professor de Educação Física,
Referência 10-H, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM N° 100, de 20 de Novembro de 2012.
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/N° 000897/2012, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 38 da Lei Complementar nº. 49, de 23/04/2012, a partir de
30-11-2012, a funcionária VERA LUCIA MARQUES JARDIM, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência
05-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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RESOLUÇÃO N.º 01 de 05 de Setembro de 2012
Estabelece normas para o recadastramento geral de segurados inativos e pensionistas do Regime Próprio
de Previdência Social - RPPS do Município de Itapetininga.
O Conselho Administrativo do Serviço de Previdência do Município de Itapetininga – SEPREM, usando
das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 49 de 23 de abril de 2012,
CONSIDERANDO a necessidade de atualização das informações cadastrais dos servidores inativos e
pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Itapetininga;
CONSIDERANDO que a manutenção atualizada da base de informações cadastrais permite maior precisão
nas reavaliações atuariais;
CONSIDERANDO que o artigo 107 da Lei Complementar nº 49 de 23 de abril de 2012, estabeleceu o
recadastramento dos Inativos e Pensionistas, no mínimo, a cada 2(dois) anos;
CONSIDERANDO que as regras para o recadastramento dos servidores inativos e pensionistas, foram
aprovadas pelo referido Órgão Deliberativo em sua reunião ordinária realizada em 17 de Agosto de
2012(Ata nº 07/2012).
RESOLVE:
Art. 1°. O recadastramento dos servidores inativos e pensionistas do Regime Próprio de Previdência
Social – RPPS do Município de Itapetininga, com o objetivo de atualizar seu cadastro próprio, será
realizado pelo Serviço de Previdência Municipal de Município de Itapetininga – SEPREM, e observará as
regras constantes desta Resolução.
Art. 2º. O recadastramento dos servidores inativos e pensionistas será realizado na sede do SEPREM, no
mês em que ocorrer a data natalícia do aposentado ou do pensionista, no horário das 8:00 às 18:00 horas,
a partir de 01 de Janeiro de 2013.
Art. 3º. Os servidores inativos e pensionistas deverão comparecer ao local do recadastramento, exibindo
documento com foto, e apresentar cópia das seguintes documentações:
I - comprovante do endereço residencial;
II – certidão de casamento;
III- certidão de nascimento dos filhos dependentes (menores de 21 anos);
IV- termo judicial de menor tutelado; e
V – comprovante de vínculo, se o aposentado tiver dependente na qualidade de companheira.
Art. 4º. O recadastramento dos servidores inativos e pensionistas será realizado mediante o preenchimento,
por servidor do SEPREM, do respectivo formulário-padrão emitido pela Autarquia Municipal, com base
nos documentos apresentados e nas informações do aposentado ou do pensionista.
Parágrafo Único. O recadastramento só estará cumprido com a entrega dos formulários preenchidos e das
cópias dos documentos exigidos.
Art. 5º. No caso de não haver possibilidade de comparecimento pessoal do aposentado ou do pensionista,
o recadastramento será efetuado por uma das seguintes formas:
I - através de visita de servidor do SEPREM, mediante requerimento escrito do interessado ou simples
solicitação por telefone, e-mail ou fax, nas hipóteses em que o aposentado ou o pensionista, residente no
Município de Itapetininga, estiver comprovadamente impossibilitado de locomover-se;
II - mediante o envio, por via postal, com A.R., de cópia dos documentos relacionados no artigo 3º desta
Resolução, do aposentado e de seus dependentes ou do pensionista, além de declaração de vida firmada de
próprio punho pelo interessado, sob as penas da lei, com firma reconhecida por tabelião oficial, apenas na
hipótese de o aposentado ou pensionista estar residindo fora do Município de Itapetininga.
§ 1º. Na hipótese do item I deste artigo, cópia dos documentos a que se refere o artigo 3º e seus incisos
deverá ser apresentada ao servidor do SEPREM que efetuar a visita para o recadastramento.
§ 2º. Na hipótese do item II deste artigo, a declaração de vida poderá ser subscrita por procurador, devendo
ser juntada cópia autenticada do instrumento de procuração, pública ou particular.
§ 3º. As autenticações, reconhecimentos de firma, atestados e declarações de que trata o inciso II deste
artigo, não poderão ter sido efetuadas ou emitidas em prazo anterior a 30(trinta) dias da data do respectivo
protocolo ou da postagem nos correios.
Art. 6°. Os aposentados e pensionistas que não se recadastrarem, nas épocas previstas no artigo 2º desta
Resolução, terão suspensos os pagamentos dos proventos, das pensões e do abono anual, benefícios esses
que só serão restabelecidos após a regularização do recadastramento.
Art. 7º. O recadastramento de que trata esta Resolução deverá ser atualizado a cada 2(dois) anos, pelos
aposentados e pensionistas, nas mesmas épocas previstas no artigo 2º desta Resolução, independentemente
de qualquer aviso ou convocação, mediante:
I - exibição de documento com foto;
II - eventual entrega de comprovante da existência de novos dependentes ou de mudança de endereço
residencial; e
III - assinatura de declaração de vida, somente nos casos previstos no inciso II do artigo 5º desta
Resolução.
Parágrafo único. Aos aposentados e pensionistas que não renovarem seu recadastramento aplicar-se-á o
disposto no artigo 6º desta Resolução.
Art. 8º. Os aposentados e pensionistas deverão ser avisados através dos meios de comunicação escrita e
falada, e comunicados afixados no próprio SEPREM, sobre as regras previstas nesta Resolução para o
primeiro recadastramento.
Art. 9°. Os casos omissos serão dirimidos no âmbito do SEPREM.
Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREM
Olavo Ayres Martins
Eliana Maria de Almeida
Enio Vasques
Nelson Martins Lopes Filho
Rita de Cássia Vieira Guarnieri

RESOLUÇÃO Nº 03 de 23 de Outubro de 2012
O Conselho Fiscal do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 147 e seu inciso III da Lei Complementar n° 49 de 23 de abril
de 2012;
CONSIDERANDO que o referido Órgão Fiscal aprovou o texto desta Resolução em sua reunião de 17 de
Outubro de 2012 (Ata nº 10/2012).
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do CONSELHO FISCAL do SEPREM, nos termos do texto
anexo, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta Resolução.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CONSELHO FISCAL DO SEPREM
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Aparecida Teles Rodrigues
Luciana Regina Matelli
Juvenal Soares Larotonda
Izoel Antonio da Silva
Silas Gehring Cardoso
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE FISCAL DO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE ITAPETININGA - SEPREM
CAPÍTULO I – DA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
Art. 1º. A posse de novos membros do Conselho Fiscal do SEPREM, eleitos e indicados, mediante prévia
nomeação pelo Prefeito Municipal, será realizada por ocasião do encerramento do mandato de seus
conselheiros.
§ 1º. Os novos conselheiros serão empossados pelo Prefeito Municipal, em reunião presidida pelo mesmo
para essa finalidade.
§ 2º. A posse será dada mediante assinatura do respectivo termo, em duas vias, pelo Conselheiro e pelo
Prefeito.
§ 3º. Só poderão ser empossados os Conselheiros que apresentarem, até a data da posse, cópia de sua
respectiva declaração de imposto de renda, relativamente ao último exercício.
§ 4°. No caso de o Prefeito não nomear ou não empossar os Conselheiros, eles poderão ser nomeados e/
ou empossados pelo Presidente do SEPREM.
Art. 2º. Os Conselheiros eleitos e indicados na forma da lei, depois de empossados pelo Prefeito Municipal,
reunir-se-ão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na sede da autarquia, para, sob a presidência do Conselheiro
mais idoso, eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho.
§ 1º. A data e o horário da primeira reunião ordinária, para os fins previstos neste artigo, serão fixados pelo
Conselheiro mais idoso e comunicados aos demais membros do Conselho.
§ 2º. O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário serão eleitos pelos demais conselheiros para cumprir
mandato de 04 (quatro) anos.
§ 3º. A eleição será feita pelo voto secreto, exceto se os Conselheiros deliberarem realizá-la de forma
diferente.
§ 4º. Exigir-se-á quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros para a realização da eleição de seus
dirigentes.
§ 5º. Em caso de empate será considerado eleito, pela ordem:
I – o Conselheiro com maior escolaridade;
II - o Conselheiro mais votado; e
III – o Conselheiro mais idoso.
Art. 3º. Eleitos o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho, os mesmos serão empossados
no ato, assumindo imediatamente as suas funções na reunião ordinária.
CAPÍTULO II – DAS REUNIÕES DO CONSELHO
Art. 4º. As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão realizadas mensalmente, na sede do SEPREM, nas
datas e horário previamente estabelecidos em ata do colegiado
§ 1º. A convocação nas datas e horários a que se refere este artigo poderá ser feita por e-mail, por escrito
ou por telefone, com uma antecedência mínima de 24 horas.
§ 2º. O Conselho poderá se reunir fora da sede do SEPREM, em casos excepcionais, justificadamente.
§ 3º. A pauta de cada reunião ordinária será apresentada a cada um dos Conselheiros no início da reunião.
Art. 5º. O Conselho reunir-se-á extraordinariamente sempre que se fizer necessário.
§ 1º. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas pelo Presidente, pelo Vice-Presidente na ausência
ou impedimento do Presidente, por um terço dos membros do Conselho, com antecedência mínima de 02
(dois) dias úteis.
§ 2º. Da convocação a que se refere o parágrafo anterior deverá constar a pauta da reunião.
§ 3º. As convocações e a fixação da respectiva pauta poderão ser feitas na própria reunião ordinária do
Conselho.
Art. 6º. Nas reuniões ordinárias do Conselho serão discutidos e votados os assuntos constantes da pauta
objetivando a fiscalização do SEPREM.
Art. 7º. Todos os assuntos colocados em pauta deverão ser discutidos e decididos na reunião correspondente.
Art. 8°. A discussão e a votação de matéria constante da pauta será adiada para a reunião subseqüente
quando qualquer membro do Conselho solicitar o adiamento e ele for aprovado pela maioria simples dos
Conselheiros presentes, para:
I - melhor estudo da questão;
II - solicitação de maiores informações do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva;
III - para um exame mais apurado de documentação em poder destes órgãos;
IV – parecer jurídico; ou
V - qualquer outra providência sobre a questão que estiver sendo fiscalizada.
Art. 9º. As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho serão realizadas em horário de expediente
normal das repartições municipais.
§ 1º. As ausências ao trabalho dos membros do Conselho, em decorrência de sua participação nas reuniões,
restringir-se-á ao período de duração da reunião e ao tempo de locomoção à respectiva repartição
municipal.
§ 2º. Competirá ao Secretário do Conselho certificar, individualmente, os comparecimentos e as ausências
dos Conselheiros às reuniões.
Art. 10. Os assuntos em pauta serão discutidos e, declarada encerrada a discussão, pelo Presidente, serão
colocados em votação nominal, aprovando-se ou rejeitando-se a matéria.
Art. 11. O Conselho Fiscal poderá convidar qualquer membro da Diretoria Executiva para participar da
reunião.
CAPÍTULO III – DO QUORUM
Art. 12. As reuniões do Conselho só poderão ter início com a presença de, no mínimo, 03 (três)
Conselheiros.
Art. 13- Os assuntos serão decididos pelo voto da maioria simples dos membros presentes à reunião.
Parágrafo único. Serão decididas pelo voto de no mínimo 03 (três) Conselheiros as seguintes matérias:
I - a rejeição das contas anuais do SEPREM; e
II – a contratação de auditoria independente interna, quando houver a necessidade.
CAPÍTULO IV – DAS COMPETÊNCIAS
Art. 14. Para o cumprimento das atribuições previstas no artigo 147 da Lei Complementar nº 49 de 23 de
abril de 2012, o Presidente do Conselho e qualquer um dos Conselheiros poderão propor ao colegiado:
I – a requisição de cópia de documentos;
II – o exame de documentos, livros e processos do SEPREM;
III – a contratação de auditoria independente para o exame de documentos, livros, processos e a contabilidade
do SEPREM;
IV – o exame das atas do Conselho de Administração; e
V – a criação de comissão de investigação.
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§ 1°. Às comissões de investigação, compostas de no máximo 02 (dois) Conselheiros, competirão fazer
o exame detalhado e minucioso de papéis, notas fiscais, recibos, contratos, convênios, ajustes, livros, e
qualquer outro tipo de documento, verificando as aplicações e a composição dos ativos dos fundos de
investimentos onde estiverem aplicados os recursos previdenciários do SEPREM, e a contabilização das
receitas e despesas do Instituto, de tudo relatando ao colegiado para discussão e deliberação em relação a
eventuais irregularidades verificadas.
§ 2°. As atas do Conselho Administrativo, depois de aprovadas, deverão ser encaminhadas ao Conselho
Fiscal no prazo de uma semana.
Art. 15. Os balancetes mensais e o balanço anual deverão ser submetidos à aprovação do Conselho Fiscal.
Art. 16. Qualquer recurso do Segurado contra ato ou decisão do Conselho de Administração ou do
Presidente será encaminhado ao Conselho Fiscal para fiscalização.
Art. 17. As propostas e questões apresentadas pelo Presidente e por qualquer um dos Conselheiros serão
discutidas, votadas nominalmente, e encaminhadas para o Conselho de Administração e para o
PRESIDENTE do SEPREM, sempre que forem aprovadas.
Parágrafo único. As propostas e questões a serem discutas e votadas pelos membros do Conselho Fiscal
não poderão invadir a competência do Conselho de Administração.
Art. 18. Sempre que forem encontradas irregularidades nas decisões e ações do Conselho de Administração,
ou de qualquer um dos componentes da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal poderá:
I - solicitar esclarecimentos; e
II – determinar que se corrija a irregularidade dentro de prazo que assinalar, se ela puder ser regularizada.
Parágrafo único. Na hipótese de a irregularidade não ser corrigida, ou não puder ser corrigida, o Conselho
Fiscal denunciará o fato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério da Previdência
Social, à Câmara Municipal de Itapetininga, à Prefeitura Municipal de Itapetininga, e ao Ministério
Público se houver indício de ilícito penal.
CAPÍTULO V – DAS ATAS
Art. 19. Compete ao Secretário lavrar as atas de todas as reuniões do Conselho, registrando nelas,
resumidamente, os assuntos em pauta submetidos à discussão e à votação.
Art. 20. As atas conterão, obrigatoriamente:
I – o número da ata;
II – a data e o local da reunião;
III – o horário de início e de término;
IV – o nome dos Conselheiros presentes e dos ausentes;
V – o julgamento, pelo Presidente do Conselho , das faltas dos Conselheiros por motivos relevantes ou de
força maior, considerando-as justificadas ou injustificadas;
VI – a indicação dos assuntos tratados e das respectivas deliberações;
VII – a assinatura de todos os conselheiros presentes.
§ 1º. As atas serão numeradas em ordem cronológica, reiniciando-se a numeração a cada início de
exercício.
§ 2º. As atas serão digitadas e impressas em computador.
§ 3°. As atas de cada uma das reuniões do Conselho serão encaminhadas ao Presidente do SEPREM logo
após a sua realização, para ciência das deliberações tomadas pelo colegiado.
§ 4º. As atas serão encadernadas ao final de cada exercício, com termo de abertura e de encerramento
assinadas pelo Presidente e pelo Secretário.
Art. 21. Todas as decisões sobre os assuntos discutidos e votados pelo Conselho, mesmo aqueles não
constantes da pauta, serão obrigatoriamente transcritos em ata, de forma resumida.
CAPÍTULO VI – DAS RESOLUÇÕES
Art. 22. Os assuntos de maior relevância, decididos pelo Conselho, serão objeto de Resolução.
Art. 23. Serão obrigatoriamente transformados em Resolução:
I – as alterações do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
II – a aprovação ou a rejeição das contas anuais do SEPREM;
III – a decisão de contratar auditoria independente, quando necessário;
V – a criação de comissão de investigação;
Art. 24. As resoluções serão numeradas por ordem cronológica e, depois de aprovadas pelos membros do
Conselho Fiscal, serão assinadas pelo seu Presidente.
Parágrafo único. As resoluções deverão ser publicadas na imprensa oficial do Município.
CAPÍTULO VII – DA AUDITORIA INDEPENDENTE
Art. 25. A determinação do Conselho Fiscal para a contratação de auditoria independente interna no
SEPREM, para exame das suas contas e verificação de eventuais irregularidades, deverá ser cumprida pelo
PRESIDENTE da Autarquia no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 1º. O Conselho Fiscal só poderá determinar a contratação de auditoria independente se possuir informação
ou documento que constitua indício de irregularidade nas contas do SEPREM.
§ 2º. O Conselho Fiscal indicará ao PRESIDENTE do SEPREM duas empresas de auditoria, que deverão
ser convidadas a oferecer orçamento para a execução dos serviços, competindo ao PRESIDENTE do
SEPREM convidar outras com o mesmo objetivo.
§ 3º. Na hipótese de haver necessidade de licitação na modalidade convite, o respectivo edital deverá ser
encaminhado às empresas a que se refere o parágrafo anterior para apresentação de propostas.
§ 4º. O Conselho Fiscal designará um dos seus membros para acompanhar o serviço de auditoria interna.
Art. 26. No caso de a auditoria independente interna comprovar a existência de irregularidade o Conselho
Fiscal adotará as providências a que se refere o artigo 18.
CAPÍTULO VIII – DAS SUBSTITUIÇÕES E DAS LICENÇAS
Art. 27. O Vice-Presidente substituirá o Presidente, eventual ou temporariamente, nas ausências, faltas,
ou impedimentos temporários deste, e substituirá definitivamente o Presidente quando o cargo se vagar.
§ 1º. A substituição eventual decorrerá de ausência, falta ou impedimento momentâneo, e só autorizará o
Vice-Presidente a substituir o Presidente para presidência de reunião ordinária ou extraordinária, e para
encaminhar as deliberações do Conselho, acompanhando a sua fiel execução.
§ 2º. A substituição temporária decorrerá de ausência ou impedimento prolongado do Presidente concedido
pelos demais membros do Conselho, a pedido ou de ofício, por tempo determinado ou indeterminado,
conforme o caso.
§ 3º. No caso de ausência temporária do Vice-Presidente, o Secretário substitui-lo-á sempre que necessário.
Art. 28. Qualquer Conselheiro poderá ser licenciado do exercício de suas funções no Conselho, a pedido
ou de ofício, por tempo determinado ou indeterminado, conforme o caso, por motivo de doença ou
qualquer outra razão relevante que impeça o Conselheiro de comparecer às reuniões.
CAPÍTULO IX – DA VACÂNCIA
Art. 29. Extingue-se o mandato de Conselheiro:
I – pela perda da condição de servidor titular de cargo efetivo;
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II – pelo falecimento;
III – pela renúncia; ou
IV – pela falta a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 04 (quatro) reuniões alternadas, não justificadas,
durante o período do mandato.
§ 1º. Serão consideradas faltas justificadas:
I - as ausências por motivo de doença comprovada por atestado médico, consignando-se em ata;
II - as ausências decorrentes de motivos de alta relevância que impeçam a presença do Conselheiro à
reunião, consignando-se em ata; e
III – as ausências decorrentes de motivos de força maior, inclusive de necessidade imperiosa de exercício
das funções de seu cargo efetivo, consignando-se em ata.
§ 2°. O Presidente do Conselho comunicará aos demais membros se aceita ou não a justificativa para a
falta do Conselheiro.
§ 3º. A vacância do cargo será declarada pelo Presidente do Conselho e comunicada imediatamente ao
Presidente do SEPREM para os fins do disposto no § 1º do artigo 31.
Art. 30. Declarado extinto ou cassado o mandato de Conselheiro, na forma da lei, o suplente respectivo
será imediatamente convocado para tomar posse e assumir o exercício do cargo vago, na reunião ordinária
ou extraordinária seguinte, devendo o sucessor completar o mandato do Conselheiro sucedido.
§ 1º. A posse do suplente, para a substituição permanente de cargo de conselheiro que se vagou, será dada
pelo PRESIDENTE do SEPREM.
§ 2º. Não havendo suplente eleito o cargo vago será preenchido pelo mesmo modo que o titular e o
suplente foram guindados ao cargo de Conselheiro.
CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Aplicam-se as disposições da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal para as
nomeações em cargos de provimento em comissão do SEPREM, inclusive nos casos em que haja parentesco
com qualquer um dos Conselheiros do Instituto de Previdência.
Art. 32. Fica vedada a contratação, pelo SEPREM, de empresas prestadoras de serviços que tenham como
sócios, gerentes ou diretores, qualquer um dos Conselheiros, dos servidores investidos em cargos de
direção, chefia ou assessoramento no SEPREM, ou dos parentes a que se refere o artigo 31 desta
Resolução.
CONSELHO FISCAL DO SEPREM
Aparecida Teles Rodrigues
Luciana Regina Matelli
Juvenal Soares Larotonda
Izoel Antonio da Silva
Silas Gehring Cardoso

RESOLUÇÃO Nº 04 de 25 de Outubro de 2012
O Conselho Administrativo do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga- SEPREM, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o que dispõe o inciso V do artigo 139 da Lei Complementar nº 49 de 23 de abril de
2012;
CONSIDERANDO que o referido Órgão Deliberativo aprovou o texto de seu Regimento Interno em sua
reunião ordinária de 19 de Outubro de 2012 (Ata nº 09/2012).
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aprovado o REGIMENTO INTERNO do Conselho Administrativo do Serviço de Previdência
Municipal de Itapetininga - SEPREM, nos termos do texto anexo, que fica fazendo parte integrante e
inseparável desta Resolução.
Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREM
Olavo Ayres Martins
Eliana Maria de Almeida
Enio Vasques
Nelson Martins Lopes Filho
Rita de Cássia Vieira Guarnieri
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREM
CAPÍTULO I – DA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
Art. 1º. A posse de novos membros do Conselho Administrativo do SEPREM, eleitos e indicados, mediante
prévia nomeação pelo Prefeito Municipal, será realizada por ocasião do encerramento do mandato dos
conselheiros.
§ 1º. Os novos conselheiros serão empossados em reunião solene presidida pelo Prefeito Municipal.
§ 2º. A posse será dada mediante assinatura do respectivo termo, em duas vias, pelo Prefeito e pelo
Conselheiro.
§ 3°. No caso de o Prefeito não nomear ou não empossar os Conselheiros, eles poderão ser nomeados e/
ou empossados pelo Presidente da Autarquia.
§ 4º. Só poderão ser empossados os Conselheiros que apresentarem, até a data da posse, cópia de sua
respectiva declaração de imposto de renda, relativamente ao último exercício.
§ 5º. A posse do suplente que substituir o conselheiro titular, em caráter temporário ou definitivo, será dada
pelo Presidente do SEPREM, e estará condicionada a apresentação da cópia da declaração a que se refere
o parágrafo anterior.
Art. 2º. Os Conselheiros eleitos e indicados na forma da lei, depois de empossados pelo Prefeito Municipal
ou pelo Presidente do SEPREM, reunir-se-ão no prazo de 72 (setenta e duas horas), na sede da Autarquia,
para, sob a presidência do Conselheiro mais idoso, eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do
Conselho.
§ 1º. A data e o horário da primeira reunião ordinária, para os fins previstos neste artigo, serão marcados
pelo Conselheiro mais idoso e comunicados aos demais membros do Conselho.
§ 2º. O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário, serão eleitos para cumprir mandato de 04 (quatro)
anos.
§ 3º. A eleição será feita pelo voto secreto, exceto se os seus membros deliberarem de modo diferente.
§ 4º. Exigir-se-á quorum mínimo de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros para a realização da eleição de seus
dirigentes.
§ 5º. Em caso de empate será considerado eleito, pela ordem:
I – o Conselheiro que possuir maior escolaridade;
II- o Conselheiro com maior tempo de serviço público municipal; e
III – o Conselheiro mais idoso.
Art. 3º. Eleitos o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do Conselho, os mesmos serão empossados
no ato, assumindo imediatamente as suas funções na reunião ordinária que os elegeu.
CAPÍTULO II – DAS REUNIÕES DO CONSELHO
Art. 4º. O Conselho Administrativo reunir-se-á uma vez por mês, em caráter ordinário, na Sede do
SEPREM, em dias e horários previamente estabelecidos pelo colegiado.
§ 1º. Os dias e horários a que se refere este artigo serão estabelecidos para vigorar pelo prazo de um ano.
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§ 2º. O Conselho poderá reunir-se em outro local, quando não for possível realizá-la na Sede da Autarquia.
§ 3º. A pauta de cada reunião ordinária será elaborada pelo Presidente do Conselho, e apresentada a cada
um dos Conselheiros no início da reunião.
§ 4º. Para a elaboração da pauta de cada reunião o Presidente deverá verificar previamente, junto à
Diretoria Executiva, as matérias pendentes que estiverem dependendo de deliberação do colegiado para
serem executadas.
Art. 5º. As reuniões do Conselho só poderão ser instaladas, para deliberar, com a presença da maioria
absoluta dos membros do colegiado.
Art. 6º. O Conselho reunir-se-á extraordinariamente sempre que se fizer necessário.
§ 1º. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho, pelo Vice-Presidente
na ausência ou impedimento do Presidente, por um terço dos Conselheiros, ou pelo Presidente do
Conselho Fiscal, com antecedência mínima de 24 horas.
§ 2º. A convocação deverá conter, obrigatoriamente, a pauta da reunião extraordinária.
§ 3. As convocações poderão ser feitas por telefone.
§ 4º. A convocação e a fixação da respectiva pauta poderão ser feitas na própria reunião ordinária do
Conselho.
Art. 7º. As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho serão realizadas em horário de expediente
normal das repartições municipais.
Parágrafo único. As ausências ao trabalho dos membros do Conselho, em decorrência de sua participação
nas reuniões, restringir-se-á ao período de duração da reunião e ao tempo de locomoção à respectiva
repartição municipal.
Art. 8º. Nas reuniões do Conselho discutir-se-á apenas os assuntos constantes da pauta, exceto se todos os
Conselheiros presentes concordarem em incluir a discussão e votação de outras matérias.
Parágrafo único. A pauta mínima da primeira reunião do Conselho, logo após a nomeação e posse, e no
início de cada novo período de mandato dos conselheiros, consistirá de eleição e posse do Presidente,
Vice-Presidente e Secretário.
Art. 9º. Os assuntos em pauta serão discutidos e, declarada encerrada a discussão, pelo Presidente, serão
colocados em votação nominal, aprovando-se ou rejeitando-se a matéria.
Art. 10. O Presidente do SEPREM poderá participar das reuniões do Conselho, inclusive das discussões,
sem direito a voto.
Parágrafo único. O Conselho poderá convidar o Diretor Administrativo e Financeiro, o Diretor de
Benefícios e a consultoria jurídica do Instituto para participar de reunião e prestar os esclarecimentos que
se fizerem necessários.
Art. 11. O quorum mínimo para as deliberações do Conselho é a maioria absoluta de seus membros, e os
assuntos serão decididos pelo voto da maioria simples dos Conselheiros presentes.
§ 1º. Serão decididos pelo voto favorável da maioria absoluta dos Conselheiros, as deliberações relativas:
I - à autorização para nomeação de servidores da Autarquia;
II - à homologação de aposentadorias e pensões;
III- aos recursos dos segurados contra atos da Diretoria Executiva; e
IV – à homologação das aplicações financeiras dos recursos previdenciários.
§ 2º. Serão decididos pelo voto favorável de 2/3 (dois) terços dos membros do Conselho, ou seja, por 5
(cinco) Conselheiros, as deliberações relativas à alienação de bens imóveis.
Art. 12. Todos os assuntos colocados em pauta deverão ser discutidos e decididos na reunião correspondente.
Parágrafo único. A discussão e a votação de matéria constante da pauta serão adiadas para a reunião
subseqüente quando qualquer membro do Conselho solicitar o adiamento e ele for aprovado pela maioria
simples dos presentes, para melhor estudo da matéria ou para solicitação de informações, parecer jurídico
ou qualquer outra providência sobre a questão em pauta.
CAPÍTULO III – DAS ATAS
Art. 13. Compete ao Secretário lavrar as atas de todas as reuniões do Conselho, registrando nelas,
resumidamente, os assuntos em pauta submetidos a discussão e votação.
Art. 14. As atas conterão, obrigatoriamente:
I – o número da ata;
II – a data e o local da reunião;
III– o horário de início e de término;
IV – o nome dos Conselheiros presentes e dos ausentes;
V – a indicação dos assuntos tratados e das respectivas deliberações;
VI - o registro individual dos votos a favor e os contrários dos Conselheiros a respeito do assunto tratado;
VII – a assinatura de todos os conselheiros presentes.
§ 1º. As atas serão numeradas em ordem cronológica, reiniciando-se a numeração a cada início de
exercício.
§ 2º. As atas serão digitadas e impressas em computador.
§ 3°. As atas de cada uma das reuniões do Conselho serão encaminhadas ao Presidente do SEPREM logo
após a sua realização, para ciência das deliberações tomadas pelo colegiado.
§ 4°. As decisões do Presidente do Conselho do SEPREM em relação às faltas dos Conselheiros às reuniões
do colegiado serão anotadas em ata.
§ 5º. As atas serão encadernadas ao final de cada exercício, com termo de abertura e de encerramento e
assinadas pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho.
Art. 15. Todas as decisões sobre os assuntos discutidos e votados pelo Conselho, mesmo aqueles não
constantes da pauta, serão obrigatoriamente transcritos em ata, de forma resumida.
CAPÍTULO IV – DAS RESOLUÇÔES
Art. 16. Os assuntos de maior relevância, decididos pelo Conselho, serão objeto de Resolução.
Art. 17. Serão obrigatoriamente transformados em Resolução:
I – as alterações deste Regimento Interno;
II – a autorização para venda de imóveis da Autarquia;
III –a criação de comissões de trabalho;
IV –a delegação de atribuições ao Presidente.
Art. 18. Os projetos de resolução elaborados pela Diretoria Executiva do SEPREM serão previamente
submetidos à aprovação do Conselho Administrativo e, depois de aprovadas, assinados pelo Presidente do
SEPREM, com exceção da Resolução que aprovar este Regimento Interno.
CAPÍTULO V – DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 19. O Vice-Presidente substituirá o Presidente, eventual ou temporariamente, nas ausências, faltas,
ou impedimentos temporários deste, e substituirá definitivamente o Presidente quando o cargo se vagar.
§ 1º. A substituição eventual decorrerá de ausência, falta ou impedimento momentâneo, e só autorizará o
Vice-Presidente a substituir o Presidente para presidência de reunião ordinária ou extraordinária, e para
encaminhar as deliberações do Conselho, acompanhando a sua fiel execução.
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§ 2º. A substituição temporária decorrerá de ausência ou impedimento prolongado ao Presidente concedido
pelos demais membros do Conselho, a pedido ou de ofício, por tempo determinado ou indeterminado,
conforme o caso.
§ 3º. No caso de ausência temporária do Vice-Presidente, o Secretário substituí-lo-á sempre que necessário.
Art. 20. Qualquer Conselheiro poderá ser licenciado do exercício de suas funções no Conselho, a pedido
ou de ofício, por tempo determinado ou indeterminado, conforme o caso, por motivo de doença ou
qualquer outra razão relevante que impeça o Conselheiro de comparecer às reuniões.
CAPÍTULO VI – DA VACÂNCIA
Art. 21. Extingue-se o mandato de Conselheiro:
I – pela perda da condição de servidor;
II – pelo falecimento;
III – pela renúncia;
IV – pela condenação em decisão irrecorrível pela prática de crime contra o patrimônio ou contra a
administração pública;
V – por procedimento lesivo aos interesses do SEPREM e seus segurados;
VI – por desinteresse do Conselheiro, manifestado por 03 (três) faltas consecutivas ou 06 (seis) alternadas,
às reuniões do Conselho, durante o mandato, inclusive às reuniões extraordinárias, exceto quando a falta
decorrer de motivo de força maior, a critério do Presidente do Conselho;
VII – quando o Conselheiro incidir em qualquer um dos impedimentos previstos no artigo 136 e seus
parágrafos da Lei Complementar n° 49 de 23/04/2012 para a candidatura ou para a posse; e
VIII – quando for decretada a perda do mandato em Processo Sumário de Destituição previsto na Lei
Complementar n° 49/2012.
§ 1º. Serão consideradas faltas justificadas:
I - as ausências por motivo de doença;
II -as ausências decorrentes de motivos de alta relevância que impeçam a presença do Conselheiro à
reunião;
III– as ausências decorrentes de motivos de força maior, inclusive de necessidade imperiosa de exercício
das funções de seu cargo efetivo.
§ 2º. O Presidente do Conselho comunicará ao demais membros se aceita ou não a justificativa do
Conselheiro faltoso.
§ 3º. A vacância do cargo será declarada pelo Presidente do Conselho e comunicada imediatamente ao
Presidente do SEPREM para os fins do disposto no § 1º do artigo 22.
Art. 22. Declarado extinto ou cassado o mandato de Conselheiro, na forma da lei, o suplente respectivo
será imediatamente convocado para tomar posse e assumir o exercício do cargo vago, na reunião ordinária
ou extraordinária seguinte, devendo o sucessor completar o mandato do Conselheiro sucedido.
§ 1º. A posse do suplente, para a substituição permanente de cargo de conselheiro que se vagou, será dada
pelo Presidente do SEPREM.
§ 2º. Não havendo suplente eleito o cargo vago será preenchido mediante indicação dos Conselheiros
remanescentes.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Aplicam-se as disposições da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal para as
nomeações em cargos de provimento em comissão do SEPREM, inclusive nos casos em que haja parentesco
com qualquer um dos Conselheiros do Instituto de Previdência.
Art. 24. Fica vedada a contratação, pelo SEPREM, de empresas prestadoras de serviços que tenham como
sócios, gerentes ou diretores, qualquer um dos Conselheiros, dos servidores investidos em cargos de
direção, chefia ou assessoramento no SEPREM, ou dos parentes a que se refere o artigo 23 desta
Resolução.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREM
Olavo Ayres Martins
Eliana Maria de Almeida
Enio Vasques
Nelson Martins Lopes Filho
Rita de Cássia Vieira Guarnieri

ATOS DO
LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ATO DA MESA Nº 27/2012
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, do cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o senhor Marcello Rocha Barros.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 12 de novembro de 2012.
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

ATO DA MESA Nº 28/2012
Dispõe sobre nomeação 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 Nomear no cargo de Assessor Parlamentar, referência III, de provimento em comissão, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o senhor Alex Vendrameto Martins.
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Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 13 de novembro de 2012.
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

ATO DA MESA Nº 29/2012
Dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara para realizar o processo licitatório que especifica, e
dá outras providências.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 7º, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,
R E S O L V E:
Art. 1º É concedida, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, autorização expressa para a
realização de processo licitatório visando à aquisição e instalação de guarda corpo de vidro para o
entorno do Plenário e rampa de acesso à Tribuna e Mesa Diretora da nova sede da Câmara Municipal de
Itapetininga.
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
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
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta
a licitação, na modalidade de Pregão Presencial n° 06/2012, do tipo Menor Preço por Item, para
contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de informática para a nova
sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos
pelo Pregoeiro até as 14 horas, horário de Brasília, do dia 06 de dezembro de 2012, na sede da Câmara
Municipal de Itapetininga, sito à Rua Monsenhor Soares, nº 251, Centro, Itapetininga-SP, sendo que a
sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos da legislação
vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no
horário de expediente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através
do endereço: www.camaraitapetininga.sp.gov.br/licitacoes
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou
através do telefone (15) 3275-7600.
Itapetininga, 21 de novembro de 2012.
Presidente da Câmara Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012
HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, Sr. Fuad Abrão Isaac, no uso de suas atribuições que
lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações legais,
RESOLVE:
HOMOLOGAR a licitação em epígrafe, que tem por objeto a aquisição e instalação de um módulo de
arquivo deslizante para a nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga, ratificando a adjudicação do
Pregoeiro à empresa declarada vencedora do certame, Huffix Ambientes Empresariais Indústria e
Comércio de Móveis Ltda, pelo valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Itapetininga, 20 de novembro de 2.012.
Fuad Abrão Isaac
Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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Itapetininga recebe o espetáculo Panos e
Lendas

A Cia Pic Nic faz
uma viagem pelas lendas,
cantigas e brincadeiras que
marcaram gerações por meio
do musical infantil Panos e
Lendas, que será apresentado no dia 30 de novembro,
às 20 horas, no Auditório
Municipal Abílio Victor,
localizado à Praça Nove de
Julho, 518, Centro.
A apresentação faz
parte do projeto Mosaico na
Estrada, programa do Sescoop/SP (Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de
São Paulo ), em parceria com
a Cooperativa Sicoob Crediceripa.
O evento conta
ainda com apoio da Organização das Cooperativas
do Estado de São Paulo
(Ocesp) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
e é realizado em comemoração ao Ano Internacional das Cooperativas,
declarado pela ONU. Os
ingressos custam R$ 5,00 e

podem ser adquiridos na
Cooperativa Sicoob Crediceripa (à Rua Quintino Bocaiúva, 890, Centro, telefone
(15) 3272-2339) e na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Rua Saldanha Marinho, 107, Centro,
telefone (15) 3272-3401). A
renda arrecadada será revertida na compra de brinquedos para a Associação
Criança Sorriso.
O Espetáculo
Panos e Lendas
narra a criação do universo,
mostrando o ciclo da vida
do ser humano, evidenciando a capacidade de enfrentar
os obstáculos, revelando
sentimentos e sensações,
sempre calçado em nosso
folclore através de lendas,
cantigas e brincadeiras.
Com a metade de
uma pedra jogada para o
alto, o índio Carú cria o Céu,
e com a outra metade, Rairú,
seu filho, cria o Sol, o filho

do céu. De um buraco surge
o homem, que vai plantar na
terra para nascer a fruta, a
flor, os animais, a vida. Esta
é uma lenda do espetáculo,
retirada da cultura indígena,
que explica como foram
criadas todas as coisas e
seres.
A partir daí muitas
outras lendas são apresentadas: “A esperteza vence a
força”, “O bicho medo”, “A
Pedra e a Cana”, “Helena
Pereira” ou “O Pássaro Que
Encanta”, “O Macaco e o
Grão De Milho”, entre
outras. Também são relembradas cantigas de roda e de
ninar. Entre elas estão as
clássicas “Terezinha de
Jesus”, “O Cravo e a Rosa”,
“Ciranda Cirandinha”, “Tutu Marambá”. Todas as canções são cantadas e tocadas
ao vivo pelo elenco, que,
como mestres de cerimônia,
contadores de estórias ou
simplesmente como atores
que são, criam uma festa
para todo mundo ver.

“Orquestra de Câmara Ars
Musicalis” se apresenta nesta
sexta-feira em Itapetininga

O grupo “Orquestra de Câmara Ars Musicalis” apresenta no dia 23
de Novembro, às 20 horas,
no Teatro do SESI Itapetininga. O espetáculo faz
parte da programação do
SESI Música 2012. A entrada
é gratuita.
Voltado à divulgação de canções e modinhas
brasileiras, o projeto traz ao
público um rico repertório de
nosso cancioneiro popular
e erudito, resgatando a
memória de compositores
muitas vezes esquecidos
pela nova geração. Todas as
obras são apresentadas de

forma didática e são comentadas pelo maestro, que
interage com a plateia e
envolve-a no canto da
última canção executada:
Quem sabe? – do grande
compositor brasileiro Carlos
Gomes.
O grupo é formado
por uma orquestra de câmara
de até 15 integrantes distribuídos entre violinos,
violas, violoncelos e contrabaixos e tem a participação
especial de três jovens
cantores líricos: um soprano,
um tenor e um barítono.
SERVIÇO
SESI Música 2012 – Série

Música de Câmara
Espetáculo: Orquestra de
Câmara Ars Musicalis
Local: Teatro do SESI
Itapetininga – Avenida
Padre Antonio Brunetti,
1.360, Vila Rio Branco.
Data e horário: sexta-feira
(23), às 20h
Capacidade: 252 lugares,
sendo seis para cadeirantes.
Recomendação etária: Livre
para todos os públicos.
Informações: (15) 3275-7950
/ 7951
Entrada franca – os
ingressos serão distribuídos uma hora antes do
início da apresentação.
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Itapetininga recebe o
1º Festival Ars Brasilis
– Edição Milton
Nascimento

O SESI Itapetininga apresenta o 1º Festival
Ars Brasilis SESI-SP, concurso nacional de arranjos
instrumentais inédito no
Brasil. Paralelamente à
competição, iniciada em
Outubro, serão realizadas, a
partir do dia 26 de Novembro, apresentações musicais
e oficinas gratuitas e abertas
ao público em geral.
Nesta primeira edição, com curadoria do maestro Hector Costita, o tema
será a obra de Milton Nascimento, que fará o encerramento do evento com o
show Uma Travessia, no dia
1º de Dezembro, a partir das
19h30. Neste ano, o artista
comemora 50 anos de
carreira, 70 de vida e 40 anos
do movimento musical mineiro Clube da Esquina.
No dia 26 de Novembro, às 20 horas, o músico Zeca Collares sobe ao
palco para o show de abertura do festival. No repertório, ele mescla ritmos como
forró, baião e coco. No dia
28 de Novembro, às 20 horas, o maestro, compositor
e arranjador Eduardo Neves
(flauta e saxofone tenor)
ministra a palestra-show “A
história da música brasileira
por meio do choro”, acompanhado dos músicos Caio
Márcio (violão) e Rogério
Caetano (violão de 7
cordas).
Já o compositor e
arranjador Carlos Henrique
Cascarelli demonstra, no dia
29, às 20 horas, a aplicabilidade das ferramentas
de editoração musical na oficina “Software de notação
musical e novas tecnologias”.
No último dia de
oficinas musicais, (30 de No-

vembro, às 20 horas), o pianista, arranjador e compositor Nelson Ayres aborda o tema “A construção de
um arranjo musical”, com
conceitos e dicas práticas.
Encerramento do festival
A final do concurso será no dia 1º de Dezembro, quando os dez finalistas
terão seus arranjos instrumentais executados pela
banda Ars Brasilis, formada
exclusivamente para o
projeto. Para participar da
competição, os candidatos
tiveram que selecionar uma
composição de Milton
Nascimento e criar novos
arranjos para o formato big
band.
A comissão de
jurados formada por Nelson
Ayres, Carlos Henrique
Cascarelli e Antonio Carlos
Neves Campos escolherá os
três primeiros colocados. Os
classificados para a final em
primeiro, segundo e terceiro
lugares receberão R$ 10 mil,
R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Após a apresentação da big band os vencedores serão anunciados e
será realizado o show com
Milton Nascimento.
Sobre o Festival Ars Brasilis
SESI-SP
O Festival Ars Brasilis é um concurso inédito
de âmbito nacional voltado
para arranjadores instrumentais. Seu público-alvo são
estudantes e músicos (arranjadores e regentes), industriários e a comunidade
em geral de todo o Brasil
com idade a partir de 18
anos. O projeto, com inspiração nas palavras em latim
ars, que significa “arte, técnica, saber”, e brasilis, que
representa “aquele ou aquilo que provém de terras bra-

sileiras”, tem como objetivo
promover o debate sobre o
cenário musical e valorizar a
criatividade e a sofisticação
da música brasileira.
Finalistas
Alexandre Vianna Machado, São Paulo (SP)
“San Vicente” (Milton Nascimento/Fernando Brant)
André Pereira Marques,
Sorocaba (SP)
“Morro Velho” (Milton Nascimento)
Carolina Panesi Barros, Rio
de Janeiro (RJ)
“Outubro” (Milton Nascimento/Fernando Brant)
Diego Barbosa Garbin, Tatuí
(SP)
“Vera Cruz” (Milton Nascimento/Márcio Borges)
Gustavo Bugni, São Paulo
(SP)
“Canto Latino” (Milton
Nascimento/Rui Guerra)
Mário José Mariano de
Campos, Sumaré (SP)
“Canção do Sal” (Milton
Nascimento)
Marta Karassawa, São Paulo (SP)
“Canto Latino” (Milton
Nascimento/Rui Guerra)
Rafael da Silva Rocha, Vila
Velha (ES)
“Bola de Meia, Bola de
Gude” (Milton Nascimento/
Fernando Brant)
Rafael Piccolotto de Lima,
Campinas (SP)
“Ponta de Areia” (Milton
Nascimento/Fernando
Brant)
Rodrigo Calvo Morte, São
Paulo (SP)
“Tristesse” (Milton Nascimento/Marcelo Wilson
Fragoso Borges)
Confira a programação no
quadro abaixo:
Data
Horário
Atividade
26 de novembro Segunda-

feira
20h
Show de
abertura - Zeca Collares
28 de novembro Quarta-feira
20h às 22h
Palestrashow “A história da música
brasileira por meio do
choro” – maestro Eduardo
Neves
29 de novembro Quinta-feira
20h às 22h
Oficina
“Software de notação musical e novas tecnologias” Carlos Henrique Cascarelli
30 de novembro Sexta-feira
20h às 22h
Oficina
“A construção de um

arranjo musical” - Nelson
Ayres
1º de dezembro Sábado
A partir das 19h30
Apresentação das dez
músicas finalistas (big band
Ars Brasilis) Show de
encerramento -Milton
Nascimento – Uma
Travessia
Postos de Retirada dos
Ingressos a partir de
segunda-feira, dia 26/11/12:
SESI Itapetininga
Avenida Padre Antônio
Brunetti, 1360 – Vila Rio

Branco – Itapetininga
Tel. (15) 3275-7920
Secretaria Municipal da
Cultura
Rua Saldanha Marinho, 107
– Centro – Itapetininga
Tel. (15) 3272-3401
Restaurante Pimenta de
Cheiro
Rua Dr. Julio Prestes, 695 –
Centro – Itapetininga
Tel. (15) 3271-8236
Restaurante Parati
Rua Cel. Pedro Dias Batista,
1164 – Centro – Itapetininga
Tel. (15) 3271-0246
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Teatro do SESI Itapetininga apresenta
Tetê Espíndola

O Teatro do SESI
Itapetininga apresenta, gratuitamente, no dia 24 de
novembro, às 20 horas, o
show de Tetê Espíndola. O
espetáculo faz parte da programação do SESI Música
2012.
Espetáculo comemorativo com base na trajetória fonografica de Tetê Espindola, que reúne algumas
de suas obras mais significativas – o ínicio da carreira com o disco Lírio Selvagem, a formação da
vanguarda paulista com
Arrigo Barnabé e Itamar
Assumpção, os festivais
que a consagraram ao gran-

de púplico, os esperimentalismos com os sons de
pássaros e temáticas da
natureza e as memórias musicais no papel de intérprete
de clássicos brasileiros e da
música de raiz, especialmente do Centro-oeste.
É essa trajetória fonográfica que soma 33 anos
da melhor estranheza, inconformismo e dessemelhança que a artista reúne
nesse show ao lado de sua
banda e da sua craviola. Tetê
é acompanhada por Adriano
Magoo (vocais, sanfona e
teclados) nesse concerto
para ouvidos afinados,
curiosos e, acima de tudo,

sensíveis.
SERVIÇO
SESI Música 2012 – Popular
Espetáculo: Tetê Espíndola
Local: Teatro do SESI Itapetininga – Avenida Padre
Antonio Brunetti, 1.360, Vila
Rio Branco.
Data e horário: sábado (24),
às 20h
Capacidade: 252 lugares,
sendo seis para ca-deirantes.
Recomendação etária: Livre
para todos os públicos.
Informações: (15) 3275-7950
/ 7951
Entrada franca – os ingressos
serão distribuídos uma hora antes
do início da apresentação.

Projeto Cine Boa Praça visita a Vila Sônia
neste final de semana

Se você gosta de
assistir a um bom filme, não
pode perde esta oportunidade: neste final de semana, a
Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo e a Coca
Cola levam o Projeto Cine
Boa Praça à Vila Sônia.
O Cine Boa Praça
visa à inclusão social de grupos menos favorecidos, humanização de processos sociais, melhoria na qualidade
de vida e vivência de experiências de encantamento. O
projeto conta com instalação de tela inflável, equipamento de projeção e de som.
Por ordem de chegada, os
espectadores são acomodados em 200 cadeiras.
As sessões acontecem nos dias 24 e 25, no
CEC “Juliana Maria Casagrande”, que fica na rua Bem
Aventurado Maria Escriva,
65, na Vila Sonia. Os filmes
em cartaz são RIO e UP.
RIO: É um filme 3D animado
por computador norte-americano dos gêneros musical e comédia produzido

pela 20th Century Fox e pela Blue Sky Studios.
Dirigido por Carlos Saldanha, o título do filme referese ao município de Rio de
Janeiro, localizado no Brasil,
onde o filme é ambientado.[3]
Os personagens
são dublados, na versão
original, por Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, George Lopez, Jemaine Clement e Jake T. Austin, respectivamente. [4] O filme
conta a história de Blu,
uma arara azul macho que é
levado ao Rio para se
acasalar com uma fêmea.[5][6].
O filme recebeu
uma indicação ao Oscar
2012 com ”Melhor Canção
Original”, com ”Real in Rio”,
cantada por Sérgio Mendes e Carlinhos Brown.
UP: É um filme norte-americano do gênero animação sendo o 10ª longametragem de animação produzida
pelos
estúdios Pixar lançada nos Esta-

dos Unidos em 29 de
Maio de 2009.
O enredo conta as
aventuras que Carl (um
idoso viúvo com seu sonho
de se mudar para o magnífico Paraíso das Cachoeiras,
na Venezuela) enfrenta ao
conhecer Russel (um garoto
escoteiro amante da natureza com seu sonho de
protegê-la), Muntz (o explorador difamado buscando restabelecer sua reputação), Kevin (a ave tropical)
e Dug (um golden retriever falante).
É o segundo longa-metragem do diretor Pete
Docter (o
primeiro
foi Monstros S.A.) e também o décimo-primeiro filme
da Disney a ser apresentado
em Disney Digital 3D(primeiro da Pixar).
O filme se tornou a
terceira maior bilheteria da
Pixar, atrás apenas de Procurando Nemo e Toy Story
3, com US$292 milhões nos
Estados Unidos, e US$723
milhões mundialmente.[1]

23 DE NOVEMBRO DE 2012

PÁGINA 41

Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo irá promover a 1ª Festa da Batata

Entre os dias de 29
de Novembro a 2 de Dezembro, a partir de 17 horas,
na Praça Duque de Caxias
(Praça da Matriz), Itapetininga promove a 1ª Festa
da Batata.
Especificamente
em Itapetininga, a batata é
um dos símbolos da agricultura e possui alta representatividade econômica
para a sociedade local. A 1ª
Festa da Batata foi idealizada para divulgar entre os
moradores da cidade, e
também para o público visi-

tante, essa grande escala de
plantio da batata no município.
O evento irá se
caracterizar como um espaço
para destaque da culinária
voltada à batata, com pratos
deliciosos e criativos feitos
a partir deste produto. Além
disso, o público que visitar
a festa também poderá desfrutar de diversas apresentações musicais durante
todos os dias do evento,
com bandas e grupos de alta
qualidade de Itapetininga e
região.

CRAS realizam pleito para
Comissão de
Acompanhamento dos
Serviços

As Unidades dos
Centros de Referência em
Assistência Social (CRAS)
estão realizando um pleito
para eleger a Comissão de
Acompanhamento dos
Serviços dos CRAS. O
mandato será de dois anos,
com possibilidade de reeleição.
Os pleitos tiveram
início no último dia 20 no
CRAS Aparecida, posteriormente ocorreu no CRAS
Paulo Ayres e CRAS Rio
Branco. O próximo acontece
no CRAS Bela Vista,
localizado à Avenida José
Lembo, 1.141, Jardim Bela
Vista, das 14h30 às 17 horas.
A Comissão acompanhará e avaliará a política
de assistência social, in-

dicando as prioridades para
as ações de assistência
social executadas nos Centros de Referência da Assistência Social de Itapetininga. Para tanto, no exercício
de suas atribuições, serão
observadas as diretrizes do
SUAS (Sistema Único de
Assistência Social) e a
articulação, no território,
para proposições, tendo em
vista o aprimoramento da
Política Pública e da oferta
de serviços
A Comissão será
composta por nove representantes legais e terá caráter consultivo. Ela será
composta por dois representantes de usuários adolescentes, dois representantes de usuários adultos,

dois representantes dos
trabalhadores do CRAS,
dois representantes da Política Pública de Educação,
sendo um da esfera estadual
e um da municipal e um representante da Política
Pública de Saúde.
Dentre as atividades da Comissão estarão a
participação do planejamento das atividades, sugerindo as prioridades
dentre as necessidades e
demandas do CRAS, o
acompanhamento e avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo CRAS Centro de Referência da
Assistência Social, entre
outras. A Comissão se reunirá uma vez a cada trinta
dias e terá livre participação
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Inscrições abertas para cursos de
especialização na UNIFESP

O Polo Municipal
de Ensino a Distância “Chopin Tavares de Lima” está
com as inscrições abertas
para os cursos de especialização em Cuidado PréNatal e de Gestão em Enfermagem, ministrados pela
Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP).
Estão sendo oferecidas 50 vagas para cada
um dos cursos e ambas as
especializações são direcionadas aos profissionais de
enfermagem. As inscrições
para Cuidado Pré-Natal
aconte-cem até 24 de Janeiro
de 2013. O edital e a inscrição
pode ser realizada através
w w w. e p e . u n i f e s p . b r /
Especializacao/Prenatal/
Prenatal_2013.html. Para
Gestão em Enfermagem, os
interessados devem se
inscrever até 18 de Janeiro
de 2013, através do link
http://Gepag.Unifesp.Br/
Especializacao/
Adm2012.html , onde também pode se ter acesso ao
edital .
A especialização
em Cuidado Pré-Natal é um
curso constituído por 10 disciplinas obrigatórias compostas por aulas-tema, apre-

sentadas com o uso de
recursos de ensino como
textos, imagens e animações.
O material complementar ao estudo, sugerido
pela equipe de docentes,
assim como links para sites
relacionados aos temas,
será listado ao final de cada
aula.Após a exposição da
aula-tema, os alunos serão
estimulados à discussão,
utilizando o fórum. Ao longo
das disciplinas, os alunos
também deverão realizar
atividades individuais ou
colaborativas, para apresentação no ambiente de discussão.
As atividades previstas no curso solicitarão
que os alunos resolvam os
casos apresentados, empregando busca e apresentação de informações complementares, sugestões de
soluções, discussão em
grupo etc. O desenvolvimento dessas atividades irá
dirigir e construir o aprendizado do aluno.
Já o curso de Gestão em Enfermagem tem seu
programa desenvolvido
com a premissa de discutir a
atuação do enfermeiro como

gestor nos serviços de
saúde e enfermagem, preparando-o para utilizar modernas ferramentas gerenciais e a pesquisa a fim de
gerenciar com eficiência os
recursos físicos, materiais,
humanos, financeiros, políticos e de informação para a
assistência de enfermagem.
O eixo norteador
da proposta pedagógica do
curso é destacar a pesquisa
aplicada como ferramenta
gerencial e o desenvolvimento das competências
para o gerenciar em saúde.
Neste contexto, o
aluno é instrumentalizado
para esta atuação e desenvolve trabalho a partir da
sua realidade prática. A pesquisa aplicada deve funcionar como uma ponte entre o curso e o setor de trabalho do aluno, possibilitando-o a propor soluções como resposta a problemas da prática, por isso
o curso oferece sólido preparo nesta área.
Outras informações podem ser obtidas no
Polo, localizado à Rua Cyro
Albuquerque, 4750 - Bairro
Taboãozinho, ou pelo telefone (15) 3273-4466.

IFSP está com as inscrições abertas para o vestibular 2013

O Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo
(IFSP) está com inscrições
abertas para os cursos técnicos presenciais e a distância para o primeiro
semestre de 2013.
Em Itapetininga,
os cursos ofertados são os
Técnicos em Informática
(noite), em Mecânica (tarde
e noite) e Edificações (noite)
e o curso superior para Licenciatura em Física (manhã). Cada curso oferece 40
vagas por turno.
Lembrando que
para o curso Integrado ao
ensino médio não haverá

processo seletivo e sim, sorteio.
As vagas para o
curso de Física serão
destinadas através do Sisu,
utilizando a nota do Enem e
os
can-didatos
não
precisarão fazer o vestibular.
O IF também oferece dois cursos na modalidade a distância. As aulas
serão ministradas no Polo da
Universidade Aberta do
Brasil (UAB). As opções
são para os cursos técnicos
de Informática para Internet
e Administração.
A solicitação de
isenção do pagamento da
taxa de inscrição vão até às

15 horas do dia 28 de Novembro. Podem obter o benefício os candidatos que se
enquadrarem nos quesitos
explicados no edital e que
entregarem o requerimento
de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, no campus
do IFSP.
O edital e todas as
informações para o processo seletivo encontramse disponíveis no site
www.vestibularifsp.com.br
As
inscrições
devem ser realizadas até às
15 horas do dia 28 de Novembro e devem ser feitas
somente pela internet.
A taxa de inscrição

para os cursos presenciais
concomitantes ou subseqüentes é de R$ 20.
Para os cursos na
modalidade a distância, as
inscrições são gratuitas. A
prova será realizada em uma
única data, dia 16 de Dezembro de 2012, às 13 horas,
com duração de quatro
horas. A avaliação será
composta por 50 questões.
Outras informações pelos telefones 33739930 e 0800-722-7225. O
campus do IFSP em Itapetininga fica à rua João
Olímpio de Oliveira, 1561 Vila Assem, próximo à
ExpoAgro.
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Prefeitura promove “Fique Sabendo
2012” com testes de HIV gratuitos

A Prefeitura de Itapetininga, através da Secretaria de Saúde, começa na
próxima quinta-feira (dia 22)
a Campanha “Fique Sabendo 2012”. O programa é uma
mobilização de incentivo ao
teste de HIV e tem como
objetivo conscientizar a
população sobre a importância da realização do exame.
Durante o ano
inteiro a Vigilância Epidemiológica trabalha com o
tema AIDS em diversos espaços públicos, porém em
Novembro e Dezembro ,
através da campanha, o
trabalho de conscientização
é intensificado
Além do incentivo
à testagem, a campanha visa
informar a população sobre

as formas de prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis e identificar as
pessoas infectadas com HIV
aos serviços especializados
e informar a população sobre as formas de prevenção
das doenças sexualmente
transmissíveis e identificar
as pessoas infectadas com
HIV aos serviços especializados.
De acordo com a
Secretaria de Saúde, qualquer pessoa que já tenha
tido alguma relação sexual
sem preservativo ou que já
esteve submetida a algum
risco de contaminação com
sangue ou secreções deve
fazer o exame. A coleta do
sangue é feita na mesma
hora e não é necessário estar
em jejum. O paciente pode

escolher qualquer unidade
de coleta do município para
fazer o exame.
Os testes para detectar o vírus HIV são
realizados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) de
forma sigilosa e gratuitamente. Nos Centros de
Testagem e Aconselhamento (CTA), que são
unidades da rede pública,
os exames podem ser feitos
inclusive de forma anônima.
Os laboratórios da rede
particular também o realizam.
A Campanha “Fique Sabendo 2012” acontece até 1º de Dezembro.
Anote os horários de funcionamento dos postos de
saúde de nossa cidade em
que você poderá fazer seu
teste de HIV

A Prefeitura de
Itapetininga, através da
Secretaria de Saúde, e em
parceria com o Programa
Escola da Família e o Projeto
APE (Ações Preventivas na
Escola), realizará no dia 1º
de Dezembro um grande
evento pelo Dia Mundial de

Combate à AIDS.
O evento acontece
das 10 às 15 horas, na
Avenida Peixoto Gomide.
Haverá exposição
“Por dentro da Camisinha”
(Instituto Kaplan), com
parceria da Coordenadoria
da Mulher, Instituto Em-

belleze, Planeta Enfermagem
e Drogasil, e atrações como
apresentação de violão,
ballet, axé, dança do ventre.
Também, neste dia
a Vigilância Epidemiológica
estará ofertando os testes
de HIV para toda a população interessada.

Secretaria Municipal de Saúde
realiza evento no Dia Mundial de
Combate à AIDS
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Abertas as inscrições para conselheiros do
Conselho Tutelar II

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapetininga divulga o edital e
o calendário oficial do Processo Eleitoral para o Conselho Tutelar II.
Os interessados
em participar das eleições
para o Conselho Tutelar podem se inscrever até o dia 3
de Dezembro, na sede do
Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente,
localizado à Rua Pedro Voss,
490, Vila Aparecida, entre
8h30 e 11h30 e entre 14h30 e
16h30.
Para se inscrever,
os candidatos devem possuir mais de 21 anos, estar
há mais de anos residindo
em Itapetininga, ter concluído o ensino médio, estar
em pleno gozo dos direitos
políticos, ter no mínimo dois
anos de experiência de
trabalho com crianças e
adolescentes, entre outros
pré-requisitos.
A prova de conhe-

cimentos específicos será
realizada no dia 27 de Dezembro e a publicação dos
resultados sairá em 5 de
Janeiro, no Semanário Oficial. O teste psicológico será
realizado entre os dias 16 e
17 de janeiro e o resultado
será divulgado no dia 26 de
janeiro, também no Semanário Oficial.
A eleição será realizada no dia 6 de Fevereiro
e o local será divulgado em
tempo hábil. Outras informações pelo telefone 32751898.
CALENDÁRIO OFICIAL
Prazo das inscrições: 06/11/
2012 a 12/11/2012
Local: Rua Pedro Voss, 490 Fundos.
Horário: 8h30 às 11h30 e das
14h30 às 16h30
Análise dos documentos/
inscrições: 13/11/2012
Publicação da relação das
inscrições deferidas e
indeferidas: 14/11/2012
Interposição de recursos: 19

e 20/11/2012
Respostas aos recursos e
convocação para a prova de
conhecimentos específicos:
23/11/2012 (Semanário)
Aplicação da prova de
conhecimentos específicos:
25/11/2012
Publicação dos resultados
da prova de conhecimentos
específicos: 30/11/2012
Apresentação
dos
recursos: 3 e 4/12/2012
Publicação dos resultados
dos recursos e convocação
para o exame psicológico: 7/
12/2012
Aplicação do Psicológico:
10 e 11/12/2012
Resultado do Psicológico e
Publicação dos candidatos
aprovados: 14/12/2012
Eleição dia: 20/12/2012
Local da Eleição: Será
publicado em tempo hábil.
Horário da eleição: 8 às 17h
Publicação Oficial dos
Conselheiros Eleitos: 28/12/
2012
Posse Oficial dos Conselheiros eleitos para: 4/1/2013.

Solenidade de formatura dos alunos do Fundo Social de
Solidariedade acontece nesta sexta

Hoje, sexta-feira
(dia 23), as 19 horas, no
Clube Recreativo Itapetiningano, localizado à Rua
Monsenhor Soares, 438, o
FSSI (Fundo Social de Solidariedade de Itapetininga)
realiza a solenidade de formatura de 250 alunos dos
cursos de costura industrial,
patchwork, bordado em
pedraria, pintura em tecido,
tricô e crochê, modelagem,
costura (Zip Toys), padaria
artesanal, costura caseira,
cabeleireiro, escola de moda
e informática.
Os cursos fazem
parte de um projeto do
Fundo Social, que tem por
objetivo a valorização do

cidadão e o desenvolvimento de suas habilidades,
além da capacitação e geração de renda, incentivando novos postos de emprego no município. O
Núcleo Profissionalizante
do FSSI nestes últimos anos
já capacitou 5.000 pessoas,
atendendo a diversos setores da economia local.
De acordo com a
Primeira Dama e Presidente
do Fundo Social de Solidariedade de Itapetininga,
Angela Ramalho, este é um
momento muito importante
na vida destas alunas.
“Estamos felizes
por este momento, pois muitas delas quando começa-

ram a participar dos nossos
cursos, não sabiam costurar,
não tinham sequer noção do
que era a capacitação que
ela escolheu, o que ensinava.
Além disso, muitas
delas precisavam complementar suas rendas e com o
curso elas realmente mudaram suas vidas. Tem gente
que mudou de profissão,
hoje tira sua renda da costura, bordado, da pintura, da
informática. Nós, a equipe
do Fundo Social de Solidariedade, estamos contentes, sentindo que cumprimos
nossa missão de não apenas
prestar assistencialismo,
mas sim promover vidas

através da criação dos cursos de geração de emprego
em renda. Enfim é momento
muito especial”, comentou
a Presidente do Fundo Social de Solidariedade de
Itapetininga.
O Fundo Social de
Solidariedade de Itapetininga lembra que durante a
solenidade haverá baile com
Toninho Albino e Zé
Roberto.
Outras informações podem ser obtidas
através do telefone (15)
3271-1801 ou na sede do
Fundo Social, na Estação
Solidariedade, localizada à
Praça Gaspar Ricardo s/nº,
Centro.
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Projeto “Escolas Contra Dengue” visita
novas unidades escolares

A Prefeitura de
Itapetininga, através da
integração entre a Secretaria
de Saúde e a Secretaria de
Educação, continua com o
projeto “Escolas Contra
Dengue”, na rede municipal
de ensino.
Este projeto faz
parte das várias ações
educativas desenvolvidas
pela administração municipal na prevenção à Dengue,
além das ações rotineiras de
monitoramento, vigilância e
controle.
O objetivo é desenvolver atividades interdisciplinares pedagógicas,
visando interar de forma
lúdica o aluno com a problemática dengue, “educar”
para formas eficientes de
controle do vetor, bem como

para a “suspeita de casos”,
de modo a formar vigilantes
permanentes que multiplicarão as práticas aprendidas
aos familiares e vizinhos.
Para o sucesso da
campanha todos precisam
fazer a sua parte. Com 10
minutos uma vez por semana é o suficiente para
proteger sua família contra
a Dengue. Faça sua lição,
reserve uns minutos para
cuidar de sua casa, converse com seus vizinhos e
promova uma mobilização.
Para reclamações e
sugestões, disque Combate
à Dengue 0800-770-8283.
Projeto “Escolas Contra
Dengue” - 2º Semestre /2012
Programação do Sarau Apresentação de encerramento.

Lançamento da pedra fundamental das obras da Praça
dos Esportes e da Cultura aconteceu ontem

Ontem, quintafeira ( dia 22), a Prefeitura de
Itapetininga realizou o
lançamento da pedra fundamental das obras da PEC
(Praça dos Esportes e da
Cultura).
Estiveram presentes na solenidade, entre outros, os Secretários Municipais de Cultura e Turismo,
Marcos Vinícius de Moraes
Terra; de Esporte e Lazer, Jair
Bacon e da Promoção Social,
Eliana Fontes Lisboa; além
do Chefe de Representação
do Ministério da Cultura,
Valério Benfica; o Consultor
da UNESCO, Frederico
Roth; a Primeira Dama e
Presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Angela
Ramalho e o Prefeito de
Itapetininga, Roberto
Ramalho.
A Praça, localizada
à Rua Tadao Toyota, no

Jardim Cambuí, irá atender
mais de 12 mil moradores dos
bairros Jardim Cambuí,
Parque São Bento, Jardim
Bela Vista, Vila Bandeirantes
e Vila Carolina. O complexo
de 3.000 m², será construído
em dois edifícios multiuso,
que contarão com uma
praça, um CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social), salas multiuso,
biblioteca, telecentro, cineteatro/auditório com 60
lugares, sanitários, salas de
apoio, telecentro, quadra
poliesportiva coberta, pista
de skate, equipamentos de
ginástica ao ar livre, jogos
de mesa, playground e pista
de caminhada. O convênio,
assinado junto à Caixa
Econômica Federal, prevê
um investimento de mais de
R$ 2 milhões para a PEC.
Idealizada em
conjunto pelos Ministérios

da Cultura, Esportes, Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Justiça e
Trabalho e Emprego, a Praça
integrará, num mesmo
espaço físico, programas e
ações voltados à promoção
da cidadania e à redução da
pobreza.
A PEC é mais que
uma praça, é um espaço
público que integra atividades e serviços culturais,
práticas esportivas e de
lazer, formação e qualificação para o mercado de
trabalho, serviços socioassistênciais, políticas de
prevenção à violência e
inclusão digital, oferecendo
cobertura a todas as faixas
etárias, ou seja, será um
importante espaço social
para os moradores que terão
oportunidade de ter acesso
à cultura, educação, esporte
e lazer.
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Coordenadoria da Mulher dá início à
campanha “16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra a mulher”

‘Com o tema “Violência doméstica, não
pactue com essa covardia”
a Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Coordenadoria
da Mulher, e com o apoio do
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, realiza a
campanha “16 dias de
ativismo pelo fim da violência contra a mulher”.
A ação que foi
criada em 1991, acontece
anualmente em 159 países,
entre os dias 25 de Novembro e 10 de Dezembro.
A campanha tem o
objetivo de fazer com que o
fim da violência contra as
mulheres seja um compromisso de toda a sociedade,
fazendo assim com que os
homens também se mobilizem e participem das manifestações e ações públicas
por esta causa.
Em Itapetininga, a
abertura da Campanha
aconteceu na última quintafeira (dia 22), e reuniu mais
de 200 pessoas na Praça
Fórum Velhas.
As atividades
acontecem até o próximo dia
6 de dezembro.
A Campanha “16
dias de ativismo pelo fim da
violência contra as Mulheres”será realizada em Itapetininga pela Secretaria de
Promoção Social, através da
Coordenadoria da Mulher,
do CREAS (Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social), do
CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social) e em
parceria com o Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher.
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Itapetininga contará com gás natural para
abastecer empresas da cidade

A partir de agora,
Itapetininga já conta com os
benefícios da utilização do
gás natural. No último dia
21, a Gás Natural Fenosa
anunciou sua instalação na
cidade. O evento contou
com empresários e autoridades municipais. A diretoria
da empresa afirma que
“aposta no desenvolvimento econômico de Itapetininga”.
Com um investimento em torno de R$ 20
milhões, a previsão é de que
as obras sejam concluídas
até o final de 2013. Mas, para
antecipar a chegada do gás
natural à cidade, a concessionária Gás Natural Fenosa
investe em um projeto de
transporte energético via

carreta, até que a tubulação
de distribuição seja concluída.
De acordo com os
técnicos da concessionária,
a rede de distribuição soma
19,5 km de extensão, com
início na área do Instituto
Florestal, na Estrada Maestro Benedito Pompeu de
Jesus, terminando na Avenida Valter F. Fontana. A
Duratex e a 3M serão algumas das empresas beneficiadas com a presença do
gás natural na cidade.
Como em todos os
municípios atendidos pelo
gás natural, ele suprirá
primeiro às indústrias, depois aos postos de gasolina
e por último, às residências.
A expectativa é de atender

seis indústrias e um posto
de distribuição de gás natural veicular (GNV) até 2014.
Benefícios do gás natural
O gás natural traz
grandes benefícios para a
indústria, ramo que precisa
utilizar meios de energia
muito econômicos. A queima
total e constante do gás
natural é total e constante,
sendo assim, mais eficiente,
gerando economia.
Além disso, sua
queima não deixa resíduos,
gerando índices muito
baixos de poluição, melhorando as condições ambientais, além de ser seguro,
pois dissipa-se rapidamente
na atmosfera e não oferece
risco de explosão, em caso
de vazamento

Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer realiza a semifinal do
Campeonato Municipal de
Futebol neste domingo

Neste domingo (dia 25), haverá mais uma semifinal do Campeonato Municipal de
Futebol. Serão dois jogos. O primeiro será a partir das 14h45, entre as equipes do Jardim
Fogaça e da Vila Santana. E depois, às 16h45, haverá o jogo entre os Veteranos do DERAC
e Atlético Piedade/Santana. Os dois jogos serão na Associação Atlética de Itapetininga, na
Vila Rosa e a entrada é gratuita.

Mais uma etapa do Circuito
Municipal de Natação acontece
no sábado

A 2ª etapa do I Circuito Municipal de Natação acontecerá no próximo sábado, 24, a partir
das 8 horas, na Sede Campestre do Clube Venâncio Ayres, localizado à Avenida José
Lembo, 1000, Jardim Bela Vista. Serão cinco categorias: iniciante, mirim, petiz, infantil e
juvenil. Haverá medalhas para os três primeiros de cada categoria, além de medalha de
participação para os demais participantes.
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