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A Associação Itapetininga de Kodokan e Escola 
Municipal de Judô e Sumô participaram do Campeo-
nato de Sumô da Federação, na cidade de Capão Bo-
nito no último dia 10. A cidade obteve excelentes re-
sultados, sendo vice-campeã na categoria Masculina, 
campeã na categoria Feminina e campeã em pontos 
gerais. A atleta Solange de Fátima Queiroz também 

recebeu um prêmio. Ela é portadora de deficiência vi-
sual total e ganhou o destaque de Atletas mais Esfor-
çados. Nathalia Calçada também foi premiada como 
melhor técnica.

Em 23 de março a equipe de Itapetininga partici-
pará com 5 atletas na seletiva para o Campeonato Sul 
Americano, que acontecerá na Argentina.

ITApeTInInGA ReceBe DIveRSOS pRêMIOS nO SUMô
Destaque Secretaria de Esporte

População aproveita o carnaval no Festival do Boteco.
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Resolução Da sMe nº 240/2013, De 13 De FeveReiRo De 2013

Dispõe sobre a inclusão do parágrafo único no artigo 4º da Resolução da SME 
nº 041/2013, de 11 de janeiro de 2013, que trata sobre as diretrizes para elabo-
ração do Calendário Escolar do ano letivo de 2013 para as escolas do Sistema 
Municipal de Ensino.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, inclui o pa-
rágrafo único no artigo 4º da Resolução da SME nº 041/2013, de 11 de janeiro de 
2013, passando a vigorar:-

Artigo 1º - Inclui o parágrafo único no artigo 4º, que passa a ser o seguinte:-
Artigo 4º -  ...
....
Parágrafo Único - Os professores que irão ministrar aulas, em  caráter excep-

cional, nos dias 14 e 15 de fevereiro terão direito ao desconto nos dias 19 e 20 de 
dezembro.

Artigo 2º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 13 de fevereiro de 2013 e distribuída para todas as unidades 
escolares nesta data. 

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECREtáRIO MuNICIPAl DE EDuCAçãO

Resolução Da sMe nº 243/2013, De 13 De FeveReiRo De 2013

Dispõe sobre revogação do inciso I do artigo 9º da Resolução da SME nº 
140/2013, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as inscrições para trans-
ferências 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.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, revoga o 
inciso I do artigo 9º da Resolução da SME nº 140/2013, de 18 de janeiro de 2013, 
passando a vigorar:-

Artigo 1º - Revoga o inciso I do artigo 9º que trata dos critérios de classifica-
ção das inscrições através do Sistema Central de Vagas das EMEIs e EMEIFs do 
Sistema Municipal de Ensino.

Artigo 2º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 13 de fevereiro de 2013 e distribuída para todas as unidades 
escolares nesta data. 

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECREtáRIO MuNICIPAl DE EDuCAçãO

Resolução Da sMe nº 231/2013, De 06 De FeveReiRo De 2013

Dispõe sobre a padronização dos uniformes escolares do Sistema Municipal 
de Ensino de Itapetininga.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e conside-
rando:-

- a importância da padronização dos uniformes escolares do Sistema Munici-
pal de Ensino de Itapetininga;

- a lei nº 8.907, de 06 de Julho de 1994, que estabelece critérios para a adoção 
de uniforme escolar;

- que o uniforme escolar é um item importante para identificar e dar segurança 
aos alunos;

- que o seu uso desenvolve nos alunos um sentimento de pertencimento ao 
grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças;

- que o uso do uniforme escolar proporciona grande praticidade para os alunos 
e economia para os pais, resolve:-

Artigo 1º - Fica padronizado o uniforme escolar das unidades de Educação 
infantil e Ensino Fundamental I e II do Sistema Municipal de Ensino de Itapeti-
ninga.

Artigo 2º - A aquisição do uniforme escolar não será obrigatória.
Artigo 3º - Os alunos que possuem uniforme escolar não padronizado poderão 

utilizá-lo até sua substituição.
Artigo 4º - O modelo e o material utilizado para a confecção do uniforme es-

colar do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga levam em conta a situação 
econômica do estudante e de sua família, bem como as condições de clima do 
município.

§ 1º - Os modelos do uniforme escolar e logotipo padrão constam dos Anexos 
I, II, III e IV desta Resolução.

§ 2º - O detalhamento das especificações do uniforme escolar consta do Anexo 
V desta Resolução.

Artigo 5º - Fica facultada a inscrição do nome do aluno, conforme Anexo III 
desta Resolução.

Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução da SME nº 
520/2010, de 22 de dezembro de 2010.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECREtáRIO MuNICIPAl DE EDuCAçãO
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aneXo v – esPeCiFiCaçÕes
aneXo i – aBRiGo

1) JAQuEtA
-tecido: 65% poliéster e 35% algodão
-cor: azul marinho
-detalhes: manga longa, gola com o mesmo tecido, punho e barra sanfonados. 
FRENtE: aberta com zíper azul marinho, faixa branca no peito, de no mínimo 

8 cm e no máximo de 12 cm, de acordo com a numeração; do lado esquerdo a 
impressão em transfer do BRASãO, símbolo do município e ao lado a inscrição 
em caixa alta – PREFEItuRA DE ItAPEtININGA e, abaixo a inscrição em 
caixa alta SECREtARIA DE EDuCAçãO, ambas as inscrições em silk screen, 
na cor preta, fonte arial black.

2) CAlçA     
-tecido: 65% poliéster e 35% algodão
-cor: azul marinho
-detalhes: calça comprida com elástico na cintura, sem punho nos tornozelos, 

1 bolso traseiro aplicado

aneXo ii - BeRMuDa e sHoRTs-saia
1) BERMuDA
-tecido: 65% poliéster e 35% algodão
-cor: azul marinho
-detalhes: bermuda com elástico na cintura, aproximadamente 5 dedos acima 

do joelho.

2) SHORtS-SAIA
-tecido: 65% poliéster e 35% algodão
-cor: azul marinho
-detalhes: bermuda com elástico na cintura; na frente, falsa saia arredondada 

do lado esquerdo, 3 dedos acima da barra da bermuda.

aneXo iii – CaMiseTa
1) CAMISEtA
-tecido: 65% poliéster e 35% algodão

-cor: branca
-detalhes: decote “careca” branco, com punho; do lado esquerdo, estampa em 

transfer do BRASãO, símbolo do município, e ao lado a inscrição em caixa alta 
PREFEItuRA DE ItAPEtININGA e, abaixo a inscrição em caixa alta SECRE-
tARIA DE EDuCAçãO, ambas as inscrições em silk screen, na cor preta, fonte 
arial black; nas costas, impressão em silk screen, o NOME DA ESCOlA, em 
caixa alta, fonte arial black, em meio círculo na cor preta.

OBS: A camiseta poderá ser em manga curta ou comprida.

ItApEtInInGA, 08 DE fEvEREIRO DE 2013
eDiTal De auTo De inFRação e noTiFiCação De lançaMenTo

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação 
de lançamento de n. 14/01/2013 ao proprietário do imóvel sito a Rua Quintino 
Bocaiuva, Centro, com inscrição cadastral n. 01.02.122.0251.001, no valor de 
R$ 187,20 (Cento e oitenta e sete reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por 
cento) de taxa de administração, no valor de R$ 37,44 (trinta e sete reais e qua-
renta e quatro centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 
1.071/05/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Municí-
pio no dia 26 de outubro de 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 pará-
grafo 1º do artigo 3º da lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme 
processo administrativo fiscal n. 26.233 de 18 de julho de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imó-
vel deverá estar ciente que o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEPtO. DE RECEItA 

ItApEtInInGA, 08 DE fEvEREIRO DE 2013
eDiTal De auTo De inFRação e noTiFiCação De lançaMenTo

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação 
de lançamento de n. 15/01/2013 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Mar-
tinho Asen, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral n. 06.23.002.0131.001, 
no valor de R$ 150 (Cento e cinquenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte 
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tendo em 
vista que deixou de cumprir a Notificação n. 1.794/08/2012, conforme publicação 
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 07 de setembro de 2012, con-
forme 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 pará-
grafo 1º do artigo 3º da lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme 
processo administrativo fiscal n. 30.485 de 27 de agosto de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imó-
vel deverá estar ciente que o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEptO. DE RECEItA 

ItApEtInInGA, 08 DE fEvEREIRO DE 2013
eDiTal De auTo De inFRação e noTiFiCação De lançaMenTo

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação 
de lançamento de n. 16/01/2013 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Mar-
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tinho Asen, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral n. 06.23.002.0141.001, 
no valor de R$ 150 (Cento e cinquenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte 
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tendo em 
vista que deixou de cumprir a Notificação n. 1.794/08/2012, conforme publicação 
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 07 de setembro de 2012, con-
forme 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 pará-
grafo 1º do artigo 3º da lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme 
processo administrativo fiscal n. 30.485 de 27 de agosto de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imó-
vel deverá estar ciente que o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEPtO. DE RECEItA 

ItApEtInInGA, 08 DE fEvEREIRO DE 2013
eDiTal De auTo De inFRação e noTiFiCação De lançaMenTo

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação 
de lançamento de n. 16/01/2013 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Mar-
tinho Asen, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral n. 06.23.002.0141.001, 
no valor de R$ 150 (Cento e cinquenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte 
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tendo em 
vista que deixou de cumprir a Notificação n. 1.794/08/2012, conforme publicação 
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 07 de setembro de 2012, con-
forme 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 pará-
grafo 1º do artigo 3º da lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme 
processo administrativo fiscal n. 30.485 de 27 de agosto de 2012;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imó-
vel deverá estar ciente que o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEPtO. DE RECEItA 

ItApEtInInGA, 08 DE fEvEREIRO DE 2013
eDiTal De auTo De inFRação e noTiFiCação De lançaMenTo

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação 
de lançamento de n. 16/01/2013 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Mar-
tinho Asen, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral n. 06.23.002.0141.001, 
no valor de R$ 150 (Cento e cinquenta reais), mais um acréscimo de 20% (vinte 
por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), tendo em 
vista que deixou de cumprir a Notificação n. 1.794/08/2012, conforme publicação 
efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 07 de setembro de 2012, con-
forme 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 pará-
grafo 1º do artigo 3º da lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme 

processo administrativo fiscal n. 30.485 de 27 de agosto de 2012;
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imó-

vel deverá estar ciente que o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta 
Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEPtO. DE RECEItA 

ItApEtInInGA, 25 DE jAnEIRO DE 2013
eDiTal De noTiFiCação

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imó-
veis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 
(Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da lei 
Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da lei Municipal nº. 
5.406 de 23 de novembro de 2.010 e lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;

1- Rua Octavio de Freitas, Jardim Marabá – 01.08.003.0176.001
2- Rua Esau Isaac, Jardim Marabá – 01.08.031.0311.001
3- Rua Euzebio Alves Fogaça. Jardim Monte Santo – 06.23.057.0280.001
4- Rua Heitor Calazans l. Moura, Vila Nova Itapetininga – 

01.13.078.0111.001 – 01.13.078.0146.001
5- Rua Brig. José Vicente Faria lima, Vila Nova Itapetininga – 

01.13.078.0181.001 – 01.13.078.0191.001.
6- Rua Alberto Yukio takasse, Jardim das laranjeiras – 01.10.075.0152.001
7- Rua Nelson Ferreira, Central Parque 4l – 01.10.033.0107.001
8- Rua Américo Izzo, Vila Piedade – 01.02.149.0030.001
9- Rua Baltazar lorenzetto, Jardim Brasil – 01.08.118.0092.001
10 - Rua José Carlos theodoro, Vila Belo Horizonte – 01.04.033.0215.001.
11 – Rua Juraci Manoel Ferreira, Res. Cambui – 01.09.427.0452.001
12 – Rua Manoel Custodio de Oliveira, Central Parque 4l – 

01.10.052.0274.001
13  - Rua Venâncio Ayres, Centro – 01.05.068.0038.001
14  - Rua Abigail Holtz, Vila Mazzei – 01.07.077.0222.001
15 -  Rua Nelson de Andrade Antunes, Jardim Marabá – 01.08.009.0100.001 

– 01.08.009.0111.001.
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 

Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadra-
do, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da lei Municipal nº. 5.406/2010 e 
demais penalidades previstas na mesma lei. 

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEPARtAMENtO DE RECEItA

ItApEtInInGA, 25 DE jAnEIRO DE 2013
eDiTal De noTiFiCação

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos 
imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 
(Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da lei 
Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da lei Municipal nº. 
5.406 de 23 de novembro de 2.010 e lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;

1– Av. Joaquim Fogaça de Almeida Neto, Jardim Fogaça – 01.13.126.0040.001 
– 01.13.126.0101.001 – 01.13.126.0079.001 – 01.13.126.0089.001

2- Rua Major Vicente de Paulo lamonier, Jardim Monte Santo – 
06.23.021.0136.001

3– Rua Guapiara, Vila Arruda, 01.03.076.0034.001
4– Rua Zarife Yared, Vila Belo Horizonte – 01.03.086.0750.001
5 – Rua José Sidney da Cunha, Jardim Bela Vista – 01.09.140.0010.001
6 – Rua taizo Ito, Vila Carolina – 01.09.124.0343.001 
7 – Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.124.0348.001
8 - Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.124.0283.001
9 – Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.124.0288.001
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- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadra-
do, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da lei Municipal nº. 5.406/2010 e 
demais penalidades previstas na mesma lei. 

LUIz CARLOs CARDOsO
DIREtOR DEPARtAMENtO DE RECEItA

sinDiCÂnCia nº 09/2012
ElIEl RAMOS MAuRÍCIO FIlHO, Secretário de Negócios Jurídicos, 

usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no 
Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, RESOlVE:

Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, CONFORME DElIBERA-
çãO DE nº2596/2012.

  Itapetininga, 13 de fevereiro de 2013.

A COMIssÃO DE sInDICÂnCIA

ConvoCação
A Associação dos Moradores do Bairro do Mato Seco convida  os proprietá-

rios e moradores do bairro para a eleição da nova diretoria da Associação para o 
biênio 2013/2014, a ser realizada no dia 12/03/2013 às 19:00hs em 1ª convocação 
ou 19:30hs em 2ª convocação, no barracão da Capela Santo Antônio (antiga Es-
tação Peixoto Gomide).

Os interessados em apresentar chapa, que deve conter ao menos: Presidente, 
Vice, 1º e 2º tesoureiro e 1º e 2º secretários, devem entregar a formação por escri-
to até o dia 5 de março de 2013 na Capela Santo Antônio, antiga estação Peixoto 
Gomide.

Itapetininga 5 de fevereiro de 2013

LUIz MOntAnARI
PRESIDENtE

PuBliCação De iMóvel loCaDo Pela PReFeiTuRa
EXtRAtO DE lOCAçãO DE IMÓVEl Conforme lei Federal nº. 8.666 

de 21.06.93, alterada pelas leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 
26, CONtRAtANtE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONtRAtADOS: 
Maria Isabel Bianco Salem, brasileira, portadora do RG. 5.277.549-5 e do CPF. 
930.807.008-72, Diná Aparecida Rossgnolli Salem, brasileira, portadora do RG. 
3.808.967 e do CPF. 08.965.596-11, Marlene Dalbone Salem, brasileira, porta-
dora do RG. 4.146.912-SSP/SP e do CPF. 223.836.038-72, Maria Cecília Salem 
Paques, brasileira, portadora do RG. 5.802.336-SSP/SP e do CPF. 014.590.688-
02, Neila Aparecida Salem Oliveira, brasileira portadora do RG. 33.557.685-0, e 
do CPF. 29.685.668-10, Henrique Ayres Salem Monteiro, brasileiro, portador do 
RG. 28.094.322-2 e do CPF. 270.322.358-75, Antonio Francisco Almeida Salem, 
brasileiro, portador do RG. 33.662.238-7 e do CPF. 22.749.618-59, Neli Fátima 
Salem, brasileira, portadora do RG. 30.720.66-x e do CPF. 215.706.428-18, Ana 
Izabel Salem, brasileira, portadora do RG. 11.240.335-9 e do CPF. 223.836.038-
72, devidamente representada neste ato por Rosangela Maria Salem leonel, brasi-
leira, portadora do RG. 19.176.844-SSP/SP, e do CPF. 062.706.218-01, Inês Apa-
recida Salem Jacinto, brasileira, portadora do RG. 14.300.491-SSP/SP, e do CPF. 
026.835.898-24, devidamente representada neste ato por Rosangela Maria Salem 
leonel, brasileira, portadora do RG. 19.176.844-SSP/SP, e do CPF. 062.706.218-
01, tereza Cristina Salem, brasileira, portadora do RG. 20.580.527-9, e do CPF. 
099.136.008-71, devidamente representada neste ato por Rosangela Maria Salem 
leonel brasileira, portadora do RG. 19.176.844-SSP/SP e do CPF. 062.706.218-
01, Márcia Regina Salem Braga, brasileira, portadora do RG. 20.832.783-SP, e 

do CPF. 141.771.648-79, devidamente representada neste ato por Rosangela Ma-
ria Salem leonel, brasileira, portadora do RG. 19.176.844-SSP/SP e do CPF. 
062.706.218-01, Waldir de Jesus Salem, brasileiro, portador do RG. 21.600.010-
SSP/SP e do CPF. 072.094.478-30, João Batista de Almeida Salem Junior, bra-
sileiro, portador do RG. 29.220.651.44-SSP/SP e do CPF. 283.547.528-10, Jo-
sé Renato Salem brasileiro, portador do RG. 29.220.513-2-SSP/SP e do CPF. 
299.218.758-50, devidamente representado neste ato por João Batista de Almei-
da Salem Junior, brasileiro, portador do RG. 29.220.651-44-SSP/SP, e do CPF. 
283.547.528-10, Bianca Aparecida Salem Oliveira, brasileira, portadora do RG. 
49.591.627-4 SSP/SP e do CPF/MF 337.096.408-22, devidamente representada 
neste ato por João Batista de Almeida Salem Junior, brasileiro, portador do RG. 
29.220.651-44SSP/SP e do CPF. 283.547.528-10, na cidade de Itapetininga/SP. 
PERÍODO de 12 (doze) meses renovável IMÓVEl: Rua Fernando Costa, nº. 398 
– Vila Salém - FuNCIONA: Setor da Garagem Municipal – Secretaria de Obras 
e Serviços VAlOR: R$ 11.364,91 (Onze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 
noventa e um centavos) por mês. 

Itapetininga, 08 de fevereiro de 2013. 

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

COnsELHO MUnICIpAL DOs DIREItOs DA CRIAnÇA E DO ADOLEs-
CEntE DE ItApEtInInGA

eDiTal nº 004/2013 eleição Do ConselHo TuTelaR ii
O CONSElHO MuNICIPAl DOS DIREItOS DA CRIANçA E DO ADO-

lESCENtE DE ItAPEtININGA, através de sua Comissão de Eleição, com ba-
se nas disposições contidas no ECA e nos termos das leis Municipais nº 5.075, 
de 14/06/2006 e 5.267, de 11/06/2008, faz tornar público o resultado do pleito 
eleitoral realizado no dia 06 de fevereiro de 2013, conforme os termos do Edital 
nº 008/2012 do CMDCA de Itapetininga, para o ingresso no Conselho tutelar II, 
como adiante segue em ordem sequencial de votos: 

Em razão deste resultado foram considerados eleitos os cinco candidatos que 
obtiveram o maior número de votos, os quais serão empossados para o triênio 
2013/2015:

Conselheiros tutelares titulares:

Os demais candidatos permanecerão na suplência e serão convocados na va-
cância de titulares, obedecendo-se a ordem sequencial da maior quantidade de 
votos obtidos no citado pleito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital, 
afixe-se e publique-se.

Itapetininga, 13 de fevereiro de 2013.

fAbIAnA MARIA AffOnsO
PRESIDENtE DA COMISSãO
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eDiTal De CHaMaMenTo – 017/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-

ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2012, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no re-
ferido Edital, no período de 18 à 22 de fevereiro de 2013, no horário das 09:00 às 
17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos três Poderes 
nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação 
para regime Estatutário. 

Cargo:– PROFESSOR SuBStItutO DE MAtEMátICA PEB II

nOME      RG                  CLAss.
GENEZIA S. DOS SANtOS MOMBERG  8.086.652 4º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, 

sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 13 de fevereiro de 2013

LUIz pAULO RIbEIRO DA sILvA
SECREtáRIO MuN. DE ADMINIStRAçãO E FINANçAS

eDiTal De CHaMaMenTo – 018/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-

ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no re-
ferido Edital, no período de 18 à 22 de fevereiro de 2013, no horário das 09:00 às 
17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos três Poderes 
nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação 
para regime Estatutário. 

Cargo:– PROFESSOR DE EDuCAçãO BáSICA PEB I 

nOME      RG                  CLAss.
BIANCA PAES AIRES PEREIRA   45.347.517-6 103º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, 

sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 13 de fevereiro de 2013

LUIz pAULO RIbEIRO DA sILvA
SECREtáRIO MuN. DE ADMINIStRAçãO E FINANçAS

PoRTaRia nº 137, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, 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 19 

DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE HIStÓRIA PEB II

nOME                       CLAss.
lEANDER lAMANSOV MAtIAS     9º
SABRINA MARIA GIANEllI     10º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PoRTaRia nº 138, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, 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 19 

DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 

Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– PROFESSOR DE EDuCAçãO BáSICA PEB I

nOME                        CLAss.
VERA A. PRADO FERNANDES     92º
tERESA DO ROSáRIO SANtOS     94º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PoRTaRia nº 139, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, 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 19 

DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 001/2012, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR SuBStItutO DE EDuCAçãO FÍSICA (EDuCA-
çãO) 

nOME                        CLAss.
EuRICO DE SOuZA BARROS NEtO    6º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra. 

PoRTaRia nº 140, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 05211-005/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária lucyana Ferreira Al-

meida, Guarda Municipal, Grupo 02, lotada na Secretaria de trânsito e Cidada-
nia, a partir de 11/02/2013, nos termos do artigo 135, da lei Complementar nº 
26, de 27/06/2008.

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

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PoRTaRia nº 141, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 06198-019/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Conselheira Daniele de Fátima Costa Santos 

Rodrigues, do Conselho tutelar II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 1º de fevereiro de 2013.

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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PoRTaRia nº 142, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear o Sr. Vandrei Carlos de Carvalho Moraes no cargo em comis-

são de Assessor, Ref. I, lotado no Departamento de Gestão do transporte, junto a 
Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 18/02/2013.

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

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
pREfEItO MUnICIpAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PoRTaRia nº 143, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Retificar a Portaria nº 128, de 07/02/2013, onde consta “Maria Rosa-

lina Rolim Panis do Espírito Santo”, leia-se “Mariana Rosalina Rolim Panis do 
Espírito Santo”.

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

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA 
pREfEItO MUnICIpAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PoRTaRia nº 144, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 06178-005/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Divanilda Bue-

no Fragoso, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a 
partir de 20/02/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a por-
taria nº 234, de 11/04/2012, que concedeu afastamento sem vencimento.

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA 
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PoRTaRia nº 145, De 14 De FeveReiRo De 2013
luIS ANtONIO DI FIORI FIORES COStA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 05683-005/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, a funcionária Pa-

trícia Regina Piedade Feichtenberger, Médica Neurologista, Ref. 11, lotada na 
Secretaria da Saúde, a partir de 22/02/2013, nos termos do artigo 135, da lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008.

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

LUIs AntOnIO DI fIORI fIOREs COstA
PREFEItO MuNICIPAl

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

seRviço De PReviDÊnCia MuniCiPal
PORtARIA/SEPREM N° 027, de 13 de Fevereiro de 2013.
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° 

000931/2013, RESOlVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos dos Artigos 50 e 51 da lei Complementar 

nº. 49, de 23/04/2012, a partir de 11-02-2013, o funcionário JOSÉ RODRIGuES 
GOMES, Chefe do Setor de Iluminação Pública, Referência 12-G, lotado na Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos proporcionais.

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

jAIME DE CARvALHO
PRESIDENtE DO SEPREM

PoRTaRia/sePReM nº 028, De 13 De FeveReiRo De 2.013
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. 

000932/2013, RESOlVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, 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 13-02-2013, a funcionária ElIZABEtH DE 
FátIMA DuREllI DElMONt, Professora de Ballet, Referência 09-E, lotada 
na Secretaria Municipal de Cultura e turismo.

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

jAIME DE CARvALHO
pREsIDEntE DO sEpREM

PoRTaRia/sePReM nº 029, De 13 De FeveReiRo De 2.013
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. 

000933/2013, RESOlVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da lei Complemen-

tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com 
proventos integrais, a partir de 16-02-2013, a funcionária REGINA APARECI-
DA FIDElIS CAMARGO, Assistente Administrativo, Referência 09-G, lotada 
na Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.                          

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

jAIME DE CARvALHO
pREsIDEntE DO sEpREM
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O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e tecnologia de São Pau-
lo (IFSP) realiza o processo seletivo 
simplificado para preenchimento das 
vagas remanescentes do processo se-
letivo do primeiro semestre de 2013 
para os cursos técnicos. As inscrições 
devem ser realizadas entre 14 e 21 de 
fevereiro de 2013. 

O processo seletivo abrangerá os 
cursos concomitantes ou subsequen-
tes ao ensino médio nas modalidades 
presencial e a distância. As inscrições 
são gratuitas e deverão ser realizadas 
no endereço eletrônico www.ifsp.edu.
br. O exame será realizado dia 24 de 
fevereiro, das 13h às 15h, com duração 
de duas horas. 

Para ingresso nos cursos técnicos 
subsequentes na modalidade a distân-
cia, o candidato deve ter, na data da 
inscrição, concluído o ensino médio e 
ser maior de 18 anos. Já na modalidade 
presencial, é necessário ter concluído 
pelo menos o primeiro ano do ensino 
médio e estar matriculado no segundo 
ou terceiro ano ou então ter concluído 
o ensino médio.  

A classificação geral dos candida-
tos e a convocação para matrícula em 
primeira chamada serão divulgadas dia 
26 de fevereiro, a partir das 14h, no 
mural dos campi/polos e no site www.
ifsp.edu.br. 

As matrículas serão efetuadas a 
partir do dia 27 de fevereiro de 2012. 
Confira mais informações no edital 
disponível em http://www.ifsp.edu.
br/1418. Mais informações pelo tele-
fone 3376-9930.

A invasão notificada aconteceu em 
lotes remanescentes de propriedade 
da Prefeitura de Itapetininga destina-
das ao FAR - Fundo de Arrendamento 
Residencial, representado pela CEF - 
Caixa Econômica Federal no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida 
para construção de casa populares con-
forme lei Municipal n. 5.670/2012. 

Neste mesmo local, também forma 
doadas outras áreas da Prefeitura de 
Itapetininga ao CDHu - Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e 
urbano do Estado de São Paulo, para  
a mesma finalidade, ou seja, contrução 
de unidades habitacionais conforme 
lei Municipal n. 5.205/2007. 

O Departamento de Habitação da 
Prefeitura de Itapetininga informou 
que ambos programas habitacionais 
vem sendo acompanhados para suprir 
a demanada habitacional do Municí-
pio, e serão destinados às famíilias re-
gularmente cadastradas no último Cen-
so Habitacional, realizado em 2010, 
cujo acompanhamento e atualização é 
feito sistematicamente por este órgão. 
Informou ainda, que não foram abertas 
novas inscrições em 2013, entretanto, 
todas as famílias já cadastradas conti-

InvASÃO nO BAIRRO 
SÃO cAMIlO

nuam ativos, portanto poderão ser be-
neficiadas futuramente. 

Importante destacar que qualquer 
notícia relacionada a habitação de inte-
resse social será aplamente divulgado 
pela Prefeitura, pelos órgãos de im-
prensa oficial e local, e quaiquer dúvi-
das poderão ser esclarecidas através do 
número 156 (Atende Fácil), que tam-
bém recebe denúncias anônimas sobre 
eventuais invasões. 

Diante da ocorrência destas inva-
sões irregulares, a Prefeitur,a por or-
dem expressa de seu Prefeito, luis Di 
Fiori, já adotou as medidas cabíveis 
para coibir estes atos, informando ex-
pressamente que nunca autorizou ou 
apoiou qualquer tipo de invasão, mes-
mo porque a conduta do Poder Público 
deve primar pela legalidade.  

Restou advertir ainda, que as pes-
soas que forem identificadas pela 
operação conjunta da Fiscalização 
Municipal, Polícia Militar e Guarda 
Civil Municipal, serão excluídas dos 
cadastros vigentes e impedidas de se 
inscreverem para os futuros programas 
habitacionais neste Município, além de 
responderem criminalmente por suas 
ações.

esclarecimento Secretaria de Planejamento

A Promoção Social, por meio da 
Coordenadoria da Mulher, prepara 
uma programação especial para o Dia 
Internacional da Mulher, comemorado 
em 8 de março. O evento é uma parce-
ria do Fundo Social de Solidariedade, 
Vigilância Epidemiplógica, Câmara 
Municipal, Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, de Secretarias Mu-
nicipais e de empresas privadas.

Dentre as atividades estarão afe-
rição de pressão, sorteio de brindes, 
teste de glicemia, orientações sobre 
AIDS, DSt, violência, prevenção de 

dengue, corte de cabelo e maquiagem, 
entre outras coisas.

 No dia 8, sexta-feira, as ativida-
des serão realizadas na Praça Peixoto 
Gomide, das 9h às 12h. A partir das 
19h30, haverá apresentação em home-
nagem a 8 mulheres. 

E no dia 23 de março, sexta-feira, 
das 12h às 17h., será a vez do bairro do 
Rechão sediar as atividades de aferição 
de pressão, sorteio de brindes, teste de 
glicemia, orientações sobre DSts, pa-
lestras sobe violência, prevenção de 
dengue, corte de cabelo e maquiagem.

DIA InTeRnAcIOnAl DA MUlheR
evento Promoção Social

A programação terá campanhas educativas, sorteio de brindes e palestras.

Moradores estão recebendo noti-
ficações referente ao projeto de geo-
referenciamento (fotografias aéreas), 
que foi firmado e concluído pela ges-
tão anterior. O objetivo foi atualizar os 
cadastros de imóveis do município, já 
que o último levantamento foi feito há 
mais de 20 anos. Durante esse tempo 
muitos proprietários construíram, mas 
ainda pagavam impostos somente do 
terreno.

Entenda os critérios para cobrança 
do IPtu

A Prefeitura de Itapetininga es-
clarece a toda população que o valor 
cobrado no IPtu 2013 não sofreu au-
mento. Houve apenas um reajuste legal 
de 5,45% de acordo com índice da in-

flação. A atual administração também 
informa que, por enquanto, não existe 
nenhum projeto para aumentar o im-
posto, embora os valores cobrados em 
Itapetininga estejam defasados compa-
rados a outros municípios do Estado.

Na próxima segunda-feira, dia 18, 
vence a primeira parcela do IPtu com 
desconto de 10%. Em 18 de março, o 
pagamento terá desconto de 5%. Se o 
contribuinte preferir, poderá  também 
pagar o imposto parcelado.

O pagamento em dia do seu IPtu 
reverterá em melhorias e benefícios a 
toda a população.

Quem tiver alguma dúvida sobre a 
cobrança do IPtu, pode procurar in-
formações no Paço Municipal.

eSclARecIMenTO púBlIcO
seu dinheiro Secretaria de Administração
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