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O prefeito Luis Di Fiori, o vice-prefeito Hiram Junior em encontro com magistrados no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, para discutir assuntos de interesse do município.

A SecretAriA de SAúde informA que 
o Atendimento do PoSto de SAúde 
do trAbAlhAdor mudou PArA A 
ruA cônego SizenAndo cruz diAS, 
935, centro, junto à ouvidoriA do 
SuS. telefone 3273-3916.

InfORmATIvO
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Em 2007, instrumentistas e cantores 
da cidade de Budapeste, na Hungria, de-
cidiram se reunir para gravar algumas 
canções da época de ouro dos cabarés 
europeus. O líder do grupo, Robert Fa-
rkas, desejava criar uma sonoridade que 
representasse a fusão entre a música tra-
dicional húngara e a produção musical 
de vanguarda do Leste Europeu – com 
a presença marcante de instrumentos de 
cordas, sobretudo o violino. Em cinco 
anos de trajetória, o Budapest Bár gra-
vou quatro álbuns (que conquistaram 
disco de platina na Hungria), dois DVDs 
ao vivo e um videodocumentário sobre a 
banda e sua relação com Budapeste.  Em 
comemoração ao seu quinto aniversário, 
em 2012, o grupo lançou um livro intitu-
lado Joy of Music (alegria da música, em 
tradução livre), com fotos e curiosidades 
sobre os discos, as turnês e as canções. 

em turnê inéditA no brASil, A bAndA APreSentA umA fuSão entre A múSicA trAdicionAl húngArA e gêneroS como 
PoP, rock, jAzz, tAngo e múSicA brASileirA. o gruPo Sobe Ao PAlco do teAtro do SeSi itAPetiningA no diA 27 de mArço, 
quArtA-feirA, àS 20h30. A entrAdA é grAtuitA. 

O SESI-SP apresenta a primeira 
turnê do Budapest Bár no Brasil, que 
marca o início da temporada do SESI 
Música 2013. A banda, uma das mais 
expressivas da atualidade na Hungria, 
traz a Itapetininga um espetáculo que 
promove um diálogo entre culturas de 
diferentes partes do mundo, incluin-
do influências da música brasileira. O 
grupo sobe ao palco no próximo dia 
27, quarta-feira, às 20h30. 

Serão realizadas apresentações 
gratuitas nos teatros do SESI-SP em 

cinco cidades. Após a abertura, em 
Itapetininga, o Budapest Bár segue 
para Sorocaba (28 e 29 de março), 
Campinas (31 de março e 1º de abril) 
e Rio Claro (4 e 5 de abril). O encer-
ramento será no Teatro do SESI – São 
Paulo, no Centro Cultural Fiesp Ruth 
– Cardoso, no dia 7 de abril, às 12h. 

No repertório, a banda mescla a 
música tradicional húngara com gê-
neros como pop, rock, jazz e tango. 
O show inclui composições autorais e 
releituras de sucessos como Milonga 

del Angel, do compositor argentino 
Astor Piazzolla, e Carinhoso, do mes-
tre Pixinguinha. 

Na apresentação, os músicos re-
metem o público à vida noturna da 
primeira metade do século 20 e ao 
cenário contemporâneo de Budapes-
te, promovendo um encontro de gera-
ções e estilos. O público também terá 
a oportunidade de apreciar o címba-
lo húngaro – instrumento musical de 
cordas percutidas raramente apresen-
tado no Brasil. 

fichA técnicA 
VIOLINO E VIOLÃO: ROBERT fARkAS 

ACORDEOM E PIANO: kAROLy OkROS 
CÍMBALO: MIHALy fARkAS 

BAIxO ACÚSTICO: RICHARD fARkAS 
HARMôNICA E VOZ: GyORGy fERENCZI 

rePertório 
HULLAMZO BALATON, DE JENÕ HUBAy 

MILONGA DEL ANGEL, DE ASTOR PIAZZOLLA 
GyPSy RONDO, DE HAyDN E MIHALy fARkAS 
II HUNGARIAN RAPSODy, DE LISZT E MIHALy 

fARkAS 
CAPRICCIO, DE BELA BABAI 

ROZSALEVEL, DE DENES BUDAy E SEfkET 
SEffEDIN 

ATUTAZO VAGyOk ITT A fOLDON, DE JENO 
HORVATH E REZSO SERESS 

CARINHOSO, DE PIxINGUINHA 
SkyLARk, DE DINICU 

GLOOMy SUNDAy, DE REZSO SERESS 

Serviço
BUDAPEST BáR – ABERT. DO SESI MÚSICA 2013 
LOCAL: TEATRO DO SESI ITAPETININGA DATA 
E HORáRIO: NO DIA 27 DE MARÇO (qUARTA 

fEIRA), àS 20H30 
CAPACIDADE: 246 LUGARES E 6 PARA 

CADEIRANTES 
DURAÇÃO: 60 MINUTOS 

CLASSIfICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE 
INfORMAÇÕES: (15) 3275-7950 / 7951 

ENTRADA GRATUITA
OS INGRESSOS SERÃO DISTRIBUÍDOS 

1 HORA ANTES DO INÍCIO 
DA APRESENTAÇÃO 

Sobre o budapest bár 

O grupo Budapest Bár foi criado na Hungria, em 2007

SESI - Serviço Social da Indústria 
Av. Padre Antonio Brunetti nº 1.360 - Vila Rio Branco
Tel. 3275-7920 - e-mail: suitapetininga@sesisp.org.br
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Agora, as gestantes não terão 
mais que atravessar todo o Hospital 
para chegar à maternidade.  A nova 
entrada irá facilitar e agilizar o aten-
dimento.

O interior da maternidade também 
está passando por uma revitalização, 
com higienização, consertos e uma 
nova pintura. Tudo feito pensando 
no bem estar da criança, da futura 

viSAndo dAr mAiS quAlidAde no Atendimento dAS geStAnteS, que utilizAm A mAternidAde do hoSPitAl regionAl de 
itAPetiningA, foi inAugurAdA no diA 05 de mArço, umA novA entrAdA PArA A mAternidAde.

mamãe e sua familia, que antes não 
tinham um local exclusivo, limpo e 
seguro para aguardar o nascimento 
do bebê. 

 “Agora sim temos um local dig-
no, tanto para as grávidas quanto 
para nós que ficamos esperando”, 
afirmou a futura vovó Ana Lucia Sil-
va, enquanto agurdava o nascimento 
da neta.

Fotos: João Francisco

 Outra novidade é com relação ao 
número de partos diários na mater-
nidade, que anteriormente, fazia em 
média sete, e hoje faz em média 11 
partos. Tambem é oferecido o Teste 
do Pézinho na própria maternidade, o 
que antes não acontecia. O teste sen-
do feito na própria maternidade trará 
mais conforto e tranquilidade para as 
mães, pois, não precisarão ir até um 

posto de saúde para fazer o teste.
Depois do nascimento do bebê, a 

preocupação é o bem estar da mãe, 
que começa um período de recu-
peração pós-parto. Por isso, estão 
sendo feitas algumas melhorias nos 
quartos, e claro, priorizando o aten-
dimento humanizado, para que essa 
recuperação seja mais confortavel e 
rápida.

MATERNIDADE DE ITAPETININGA
Av. Dr. João Batista Lobato s/nº - Centro

Tel. 3275.7800 - e-mail: saude@itapetininga.sp.gov.br
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O Dia Mundial da Saúde será come-
morado no próximo dia 7. Por isso, a Vi-
gilância Epidemiológica fará uma mobili-
zação entre os dias 01 e 07 de abril, para 
toda a população fazer os testes de HIV 

vIGIlâncIA EpIDEmIOlóGIcA REAlIzA TESTE 
GRATUITO DE HIv E SífIlIS

destaque Secretaria de Saúde

e Sífilis. O horário de realização dos exa-
mes será das 08h às 16h. Para realizar os 
exames é necessário levar um documento 
com foto. Vale destacar que existe trata-
mento gratuito para HIV e sífilis. 

CTA (Centro de Testagem e Acon-
selhamento) Que consiste na oferta à 
população de Itapetininga do Teste Rá-
pido de diagnóstico de HIV e de Sífilis.

confirA oS ProgrAmAS oferecidoS PelA vigilânciA ePidemiológicA:

PEP (Profilaxia pós Exposição) 
Trata-se do caso em que uma pessoa 
não tem o vírus da AIDS e mantém 
relação sexual com outra que é soro-
positiva sem proteção ou no caso do 
preservativo se romper. Neste caso, é 
preciso procurar a Vigilância Epide-
miológica em até 72 horas após o con-
tato para realizar a profilaxia. O tratamento também é gratuito

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rua Plácido Cardoso nº 140 - Jardim Mesquita

Tel. 3373.5426 - e-mail: vigilanciaepidemiologica@itapetininga.sp.gov.br

A univerSidAde tecnológicA federAl do PArAná (utfPr) eStá com AS Pré-inScriçõeS AbertAS PArA o curSo de 
eSPeciAlizAção em geStão PúblicA, voltAdo PArA PeSSoAS que já PoSSuem enSino SuPerior, que trAbAlhAm ou 
deSejAm trAbAlhAr no Serviço Público.

As pré-inscrições podem ser fei-
tas entre 08 e 30 de abril, pelo si-
te www.ead.utfpr.edu.br. A seleção 
será feita com base nos documen-
tos exigidos pela Universidade e o 
resultado da primeira chamada será 
divulgado em 21 de maio.

O curso será ministrado à dis-
tância, na modalidade semipresen-
cial e terá duração de 450 horas. As 
aulas presenciais ocorrerão em até 
dois sábados por mês, no Polo Pre-
sencial da Universidade Aberta do 
Brasil.

UAB - Universidade Aberta do Brasil
Av. Cyro Albuquerque nº 4.750 - Taboãozinho

Tel. 3273.4590 - e-mail: uab@itapetininga.sp.gov.br

Foto: João Francisco
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AtA de reunião dA diretoriA do comdemA,
reAlizAdA àS 16 horAS do diA 18/03/2013

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens So-
ares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, 
representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Renato Vieira de 
Moraes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Eres Francio-
si, representante da Associação Comercial de Itapetininga; José Antonio Saad, 
representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga; Wilson 
Rodrigues Jr., representante da SABESP; Eliane Girardi, representante do CRE-
CI de Itapetininga. 

Andamentos 
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna 

público os seguintes andamentos: 
1. Os representantes da Empresa Gás Natural Fenosa São Paulo Sul, Enge-

nheiros Maurício Lisboa e Paulo Sá compareceram perante este Conselho para 
prestar informações sobre programação geral das obras de execução do gasoduto 
que estão ocorrendo no Município de Itapetininga, dentre outros assuntos abor-
dados, os Conselheiros questionaram quanto ao tempo para recuperação e repo-
sição asfáltica dos trechos obstruídos pela passagem da tubulação; bem como 
das margens das rodovias onde ocorreram as intervenções ? A empresa informou 
que as recuperações serão imediatamente após a conclusão dos trechos, mas que 
há alguns pontos que ainda não estão concluídos; os representantes da empre-
sa apresentaram a Licença Ambiental emitida pela CETESB, para execução das 
obras do gasoduto no perímetro de Itapetininga e comprometeram-se a realizar 
a apresentar o Projeto inicial das obras e as alterações realizadas, em reunião do 
dia 25.03.2013. 

Requerimentos
Memorando COMDEC 004/2013 – Deferido, mediante compensação am-

biental na razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 4.203/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal nº 

2.949/1989; 
Protocolo nº 4.242/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal nº 

2.949/1989; 
Protocolo nº 4.687/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na ra-

zão de 25:1 (nativa), sendo o total de cinquenta mudas, conforme Lei Municipal 
nº 2.949/1989; 

Protocolo nº 6.520/2013 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 6.540/2013 – Protocolo nº 7.157/2013 – Deferido, mediante 

compensação ambiental na razão de 1:1 (exótica), conforme Lei Municipal nº 
2.949/1989; 

Protocolo nº 7.789/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 8.351/2013 – 6.540/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei 

Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 8.603/2013 – Autorizado o transplante, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 9.574/2013 – Autorizado o transplante, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 10.472/2013 – Favor comparecer em reunião do COMDEMA no 

dia 25.03.2013, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 10.531/2013 – Autorizado o transplante, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989 e 
Protocolo nº 10.682/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na 

razão de 25:1 (nativa), sendo o total de cem mudas, conforme Lei Municipal nº 
2.949/1989.

comunicAdo

A Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno da Prefeitura do Muni-
cípio de Itapetininga, nos termos da Lei Federal N° 9452/97, comunica os par-
tidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com 
sede neste Município, que recebeu recursos a título de transferência voluntária 
do Orçamento Geral da União, para execução do objeto consignado nos Con-
tratos de Repasses nºs 0371891-13/2011, 0325015-46/2010, 0331564-11/2010, 
0372812-71/2011, 0265654-00/2008, 0280583-59/2008, 0280774-66/2008, 
0363568-21/2012, 0386266-66/2012, 0386818-31/2012, 1002334-53/2012.

editAl de AberturA do Pregão PreSenciAl nº 06/2013

Processo nº 013/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor 
Preço Unitário por Km OBJETO: Contratação de empresa de transporte para os 
alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria de Educação. SESSÃO: Dia 
09.04.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de 
serviços – licitações-avisos. 

Itapetininga, 20 de março de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

lAudo de clASSificAção dA concorrênciA PúblicA nº 11/2011

PROCESSO Nº 271/2011. OBJETO: LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DE 
CONCESSÃO ONEROSA DO LOTE ÚNICO DE SERVIÇO DE TRANSPOR-
TE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAPETI-
NINGA (SP). Considerando a análise das propostas bem como parecer técnico 
emitido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania e a Empresa IPK  En-
genharia Ltda , no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas atualizações 
consideram-se RATIFICADO o parecer de CLASSIFICAÇÃO do procedimento 
licitatório acima a empresa: Empresa de Ônibus Rosa Ltda, com o valor da tarifa 
de R$1,6938. 

Itapetininga, 19 de março de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

termo de APlicAção de PenAlidAde. 

Considerando o Parecer Jurídico nº 0670/2013-15 (Requerimentos Adminis-
trativos nº 37787-019/2012, nº 38031-060/2012 e 42316-117/2012), determino a 
aplicação da penalidade de advertência, multa e suspensão, respectivamente nos 
termos do art. 87, I, II e III da Lei nº 8.666/93, em virtude do descumprimento 
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das cláusulas 4.6, 5.1, 5.2 e 5.6 do Contrato nº 123/2010, firmado com a empresa 
Antonio Marmo Rodrigues ME, referente à prestação de serviços de transporte 
escolar para alunos da áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares Estadu-
ais e Municipais do Município de Itapetininga, objeto do Pregão Presencial nº 
123/2010, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

Itapetininga, 11 de março de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

eSclArecimento n.º 001 
do Pregão PreSenciAl n.º 004/2013 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ERP 
(SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPETININGA. A Senhora Pregoeira vendo os termos do edital do Pregão 
em epígrafe constatou que deve ser excluído o item 6.1.3.1. Considerando que 
tais alterações não alteram a formulação da proposta, nos termos do artigo 21, §4º 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, fica mantida a data de 24 de março de 2013, 
ás 9:00 horas para realização do certame. O termo completo com as numerações 
subsequentes está disponível no site: www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de 
Serviços – Licitações – Avisos. 

Itapetininga, 15 de março de 2013

JULIANA PEREIRA DE MORAIS
PREGOEIRA

diSPenSA de licitAção nº 02/2013 – ProceSSo n° 02/2013

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de análise de 
conformidade, diagnóstico e propostas de ação para as áreas orçamentária, finan-
ceira e tributária da administração pública direta, conforme Proposta de Servi-
ços FGV Projetos n.º 010/13 e Projeto Básico. CONTRATADA: FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS – FGV, no valor total de R$ 260.000,00. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24 Inciso XIII da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores altera-
ções, dessa forma após manifestação da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 

Itapetininga, 21 de fevereiro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

eXtrAto de contrAto nº 07/2013 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 02/2013 PROCESSO Nº: 02/2013 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONTRATADA: FUN-
DAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. VALOR TOTAL: R$ 260.000,00 OBJE-
TO: prestação de serviços de análise de conformidade, diagnóstico e propostas de 
ação para as áreas orçamentária, financeira e tributária da administração pública 
direta, conforme Proposta de Serviços FGV Projetos n.º 010/13 e Projeto Básico, 
em anexo. ASSINATURA: 04.03.2013 VIGÊNCIA: 04 meses.  

retificAção do termo de homologAção do Pregão 
PreSenciAl nº 168/2012 (SiStemA de regiStro de PreçoS)

Tendo em vista a solicitação do Setor de Editais, fica RETIFICADO o termo 
de homologação do Pregão Presencial nº. 168/2012 (SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS) - Processo n°. 250/2012, que objetiva o fornecimento de medica-
mentos para atender a processos judiciais e pacientes do serviço social – Secreta-
ria de Saúde, conforme descrito abaixo:

Onde se lê:

14) PRATI DONADUZZI & CIA LTDA – CNPJ: 073.856.593/0001-66.

Leia-se:
14) PRATI DONADUZZI & CIA LTDA – CNPJ: 073.856.593/0001-66.

Itapetininga, 06 de março de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

homologAção PArciAl do Pregão PreSenciAl 
nº 172/2012 (SiStemA de regiStro de PreçoS)

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade 
Pregão Presencial nº. 172/2012 - Processo n°. 256/2012, que objetiva a aquisição 
de material de limpeza e higiene para as escolas de ensino infantil e fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação (Sistema de Registro de Preços), realizada 
conforme Ata de Sessão Pública, datada de 04 de dezembro de 2012, com a pre-
sença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o 
objeto licitado aos proponentes:

1) RODRIGO TONELOTTO EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
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2) FOX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME - CNPJ: 13.663.781/0001-46

3) JOFRAN COMERCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP - 
CNPJ: 59.902.262/0001-94

4) MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME - CNPJ: 11.809.350/0001-10

5) DIVERLAV'S CLEAN PROD. DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 
08.258.272/0001-06

6) PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME - CNPJ: 
05.880.872/0001-05
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7) J.J SOUTO ME - CNPJ: 00.149.755/0001-52

8) AQUINO & VALENTE COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 
ME - CNPJ: 13.177.226/0001-04
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9) COMERCIAL JVD LTDA EPP - CNPJ: 10.463.489/0001-91
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10) JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 
LTDA EPP - CNPJ: 04.656.563/0001-93

11) COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 
10.349.475/0001-44

12) INDAFORT COMERCIO DE MAT. DE LIMP., PAPELARIA E INF. 
LTDA ME - CNPJ: 07.346.564/0001-20
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13)  MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME - CNPJ: 09.284.892/0001-74

Tendo em vista que no presente processo ocorreu a interposição de recurso por 
parte da empresa Diverlav´s Clean Produtos de Higienização Ltda – Protocolo nº 
41.105/2012, em face do julgamento realizado na ata de abertura, que declarou 
como vencedor do item nº 11, a empresa Pedro Mauro Machado de Almeida, e 
que o comunicado de recurso foi publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo na edição do dia 19/01/2013, concedendo-se o prazo de 03 (três) dias para 
a interposição de contrarrazões, estas que não foram interpostas. Com base nos 
fatos apresentados acima e conforme o exposto no Parecer Jurídico nº 0294/2013,  
fica parcialmente homologado o Pregão Presencial nº 172/2012, para que o recur-
so interposto em face ao item 11 seja analisado e julgado. 

Itapetininga, 29 de janeiro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

retificAção do termo de homologAção 
do Pregão PreSenciAl nº 176/2012 

PROCESSO Nº Processo n°. 262/2012, que objetiva a contratação de empresa 
para a execução de serviços de pintura na parte externa do Ginásio de Esportes 
Ayrton Senna, conforme memorial descritivo do anexo I – Secretaria de Esportes 
e Lazer. Fica RETIFICADA a publicação realizada no Semanário Oficial da Pre-
feitura Municipal de Itapetininga na edeição do dia 09/03/2013 em sua página 13, 
conforme segue: Onde se lê: “Pregão Presencial nº 176/2013”; Leia-se: “Pregão 
Presencial nº 176/2012”. Ficam mantidas as demais informações já publicadas.

homologAção do Pregão PreSenciAl nº 185/2012

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade 
Pregão Presencial nº. 185/2012 - Processo n°. 277/2012, que objetiva a aquisição 
de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde, realizado 
conforme ata de sessão pública, datada de 27 de dezembro de 2012, com a pre-
sença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o 
objeto licitado ao proponentes: 

1) TORINO INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 03.619.767/0001-91
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2) BLACKOUT MAGASIN LTDA - CNPJ: 05.246.424/0001-54
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3) C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 11.513.296/0001-60

4) PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME - CNPJ: 05.880.872/0001-05
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Itapetininga, 23 de janeiro de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

homologAção do Pregão PreSenciAl nº 168/2012 
(SiStemA de regiStro de PreçoS)

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade 
Pregão Presencial n.º 168/2012 - Processo n.º 250/2012 (ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS), que objetiva o fornecimento de medicamentos para atender pro-
cessos judiciais e pacientes do serviço social - Secretaria da Saúde, realizado 
conforme Ata de Sessão Pública, datada de 28 e 29 de novembro de 2012, com a 
presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal 
de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU 
o objeto licitado aos proponentes, conforme abaixo descritos, lembrando que os 
itens foram publicados na edição nº354 do Semanário Oficial da Prefeitura de 
Itapetininga, nas págs. 10 a 14, entretanto os itens abaixo, que foram também 
encaminhados à publicação, não sairam impressos naquela edição.

03) ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 004.274.988/0002-19.

06)COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – CNPJ: 
067.729.178/0004-91.
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08) DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA – CNPJ: 
012.927.876/0001-67.

12) HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA – CNPJ: 
026.921.908/0001-21.

13) INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA – CNPJ: 043.295.831/0001-40.

14) PRATI DONADUZZI & CIA LTDA – CNPJ: 073.856.593/0001-66.

Itapetininga, 14 de fevereiro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

termo Aditivo n° 01 contrAtAdA: inStituto SociAl vArti 
contrAtAnte: PrefeiturA municiPAl de itAPetiningA 

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 001/2013 PROCESSO N°: 01/2013 
CONTRATO N° 03/2013 OBJETO: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONALIZA-
ÇÃO E EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO 
HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA “DOUTOR LÉO ORSI BERNAR-
DES”. ADITAMENTO: A cláusula 4.1 do contrato  nº 03/2013 passa a vigorar om 
a seguinte redação: “O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itape-
tininga, até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Nota Fiscal, que deverá ser 
acompanhada do Relatório de atividades desenvolvidas nos moldes definidos pela Se-
cretaria de Saúde; espelho da folha de pagamento; cópia autenticada da Guia de Reco-
lhimento  de FGTS do mês exigível na data de pagamento e cópia autenticada da Guia 
de Recolhimento de Previdência Social do mês exigível na data do pagamento. ASSI-
NATURA: 04.03.2013. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II “c” da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações  e parecer nº 590/2013 da Secretaria de Negócios Jurídicos.

termo Aditivo n° 03 contrAtAdA: ng editorA jornAlÍSticA 
ltdA contrAtAnte: PrefeiturA municiPAl de itAPetiningA 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 137/2011 PROCESSO N°: 182/2011 
CONTRATO N° 80/2011 OBJETO: prestação dos serviços de impressão do Sema-
nário Oficial de Itapetininga, conforme edital, para a Secretaria de Gabinete. ADITA-
MENTO: prorrogação por mais 06 meses e também o reajuste da Cláusula Quinta 
do Contrato – Dos Preços e dos Reajustamentos – item 5.7 do Contrato nº 80/2011 
acordam entre si aplicação do IPCA de 6,15%, sobre o valor de R$ 67.733,54, corres-
pondendo a um reajuste contratual de R$ 4.165,61, passando a perceber R$ 71.899,15. 
O termo possui valor total de R$ 37.949,57. ASSINATURA: 15.02.2013. FUNDA-
MENTOS LEGAIS: com base no Artigo 65,§8º e artigo 40 XI ambos da Lei Federal 
nº. 8666/93 e Processo Administrativo nº 182/2010. Fica assim sem efeito a publicação 
realizada na edição do dia 09/03/2013 na página 07. 

termo Aditivo n° 02 contrAtAdA: iSmAr leme iAnnAconi - 
me contrAtAnte: PrefeiturA municiPAl de itAPetiningA 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 208/2011 PROCESSO N°: 277/2011 
CONTRATO N° 14/2011 OBJETO: manutenção , instalação e configuração de equi-
pamentos de  informática para as secretarias de Gabinete, Governo, Planejamento, 
Trânsito e Cidadania, Esportes e Lazer, Cultura e Turismo, Obras e Serviços, Trabalho 
e Desenvolvimento e Agricultura e Meio Ambiente. ADITAMENTO: prorrogação por 
mais 12 meses e também o reajuste da Cláusula Oitava – Dos Preços e dos Reajusta-
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mentos – item 5.7 do Contrato nº 014/20101 acordam entre si aplicação do IPCA de  
5,83%, sobre o valor de R$ 10.600,00, correspondendo a um reajuste contratual de 
R$ 617,98, passando a perceber R$ 11.217,98. ASSINATURA: 24.01.2013. FUNDA-
MENTOS LEGAIS: com base no Artigo 65,§8º e artigo 40 XI ambos da Lei Federal 
nº. 8666/93 e Processo Administrativo nº 277/2011.  

termo Aditivo n° 01 contrAtAdA: duPAtri hoSPitAlAr 
comércio imP. e eXP ltdA contrAtAnte: PrefeiturA 

municiPAl de itAPetiningA

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 025/2012 PROCESSO N°: 47/2012 CON-
TRATO N° 25/2012-13 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMA-
GEM PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS). ADITAMENTO: A quantidade inicial registrada qual 
seja de 20.000 unidades de seringa item 99, fica aditada em 25% o que corresponde a 
mais 5000 unidades de seringa de segurança descartável, 3 ml sem agulha em polipro-
pileno atóxico, capacidade de 3 ml, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala 
em graduação indelével milimetrada e numerada a cada ml, bico luer lock com dispo-
sitivo de segurança com retração total da agulha para o interior do cilindro primário 
e haste quebrável para prevenção do reuso embolo com rolo de borracha firmemente 
fixada ao corpo evitando deslocamentos e vazamentos durante a aspiração a serin-
ga devera ser compatível com todas as marcas de agulha embalada individualmente 
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. ASSINATURA: 
22.02.2013. FUNDAMENTOS LEGAIS: artigo 65 § 1º e alterações posteriores da Lei 
8666/93 - Processo Administrativo nº 047/2012. 

termo Aditivo n° 05 contrAtAdA: verocheque refeiçõeS 
ltdA contrAtAnte: PrefeiturA municiPAl de itAPetiningA 

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 166/2007 PROCESSO N°: 25.163/2010 
CONTRATO N° 16/2008 OBJETO: contratação de empresa especializada para for-
necimento e administração de “cartão alimentação”aos funcionários públicos munici-
pais. PRORROGAÇÃO: por mais 90 dias  ou até a contratação da empresa vencedora 
do Pregão Presencial nº 03/2013. VALOR DO TERMO: R$1.384.650,00. ASSINA-
TURA: 08.02.2013. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, parag. 4º da Lei Federal nº 
8.666/93. Itapetininga, 08 de fevereiro de 2013. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES 
COSTA. Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO N° 07 CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA 
S.A CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pre-
gão Presencial n° 051/2010 PROCESSO N°: 044/2010 CONTRATO N° 091/2010 
OBJETO: Aquisição de COMBUSTIVEIS, Álcool Etílico Hidratado, DIESEL E GA-
SOLINA. ADITAMENTO: Reequilíbrio econômico financeiro de 5,34%, do valor 
do óleo diesel B S500, passando seu valor de R$1,9041 para R$2,0058. ASSINATU-
RA: 26.02.2013. FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 65, II, “d”  da Lei Federal nº. 
8666/93 e suas alterações e Processo Administrativo nº 6.300-134/2013. Itapetininga, 
26 de fevereiro de 2013. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA. Prefeito Mu-
nicipal.

termo Aditivo n° 07 contrAtAdA: 
PetrobráS diStribuidorA S.A 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão 
Presencial n° 051/2010 PROCESSO N°: 044/2010 CONTRATO N° 091/2010 OB-
JETO: Aquisição de COMBUSTIVEIS, Álcool Etílico Hidratado, DIESEL E GA-
SOLINA. ADITAMENTO: Reequilíbrio econômico financeiro de 5,34%, do valor 
do óleo diesel B S500, passando seu valor de R$1,9041 para R$2,0058. ASSINATU-

RA: 26.02.2013. FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 65, II, “d”  da Lei Federal nº. 
8666/93 e suas alterações e Processo Administrativo nº 6.300-134/2013. 

Itapetininga, 26 de fevereiro de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

termo Aditivo n° 02 contrAtAdA: eScritório contábil 
guimArãeS toqueton ltdA contrAtAnte: PrefeiturA 

municiPAl de itAPetiningA 

MODALIDADE: Convite n° 024/2011 PROCESSO N°: 272/2011 CONTRATO 
N° 120/2011 OBJETO: Consultoria e assessoria contábil na Prestação de Serviços de 
ASSESSORIA e CONSULTORIA técnica nas áreas contábil, orçamentária e financei-
ra. ADITAMENTO: Reequilíbrio econômico financeiro de 10%, do valor inicial de 
R$75.924,00 para R$68.331,60, por 12 meses, sendo seu valor mensal de R$5.694,30. 
ASSINATURA: 05.03.2013. FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 65, II, “d”  da Lei 
Federal nº. 8666/93 e suas alterações. Itapetininga, 05 de março de 2013. LUIZ PAU-
LO RIBEIRO DA SILVA. Secretário de Administração e Finanças – Decreto nº 999 
de 14/01/2013.

termo de ProrrogAção nº05 e Aditivo contrAtAdA: 
editorA Sol Soft´S e livroS ltdA contrAtAnte: PrefeiturA 

municiPAl de itAPetiningA 

MODALIDADE: Concorrência Pública n° 05/2007 PROCESSO N°: 17.230/2007 
CONTRATO N° 040/2008 OBJETO: sistema de ensino com fornecimento de mate-
rial didático-pedagógico impresso e prestação de serviços de assessoria pedagógica 
para Secretaria da Educação de forma parcelada e a pedido, material este impresso 
em cadernos coloridos, contendo teoria e exercícios, para servir de apoio pedagógico 
ao Ensino Fundamental. ADITIVO: 20% sobre o valor do contrato correspodente ao 
valor de R$246.660,00 e a prorrogação do prazo por mais 09 meses. O valor total 
do termo é de R$1.109.970,00 incluído o valor do aditivo de 20%. ASSINATURA: 
15.03.2013. FUNDAMENTOS LEGAIS: Artigo 65, § 1º (cláusula 1.6 do contrato) 
e art. 57, II (cláusula quarta do contrato), ambos da Lei Federal nº. 8666/93 e suas 
alterações. 

Itapetininga, 15 de março de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PortAriA gcm n.° 004/13, de 18 de mArço de 2013

O Subcomandante da Guarda Civil Municipal, na função de Comandante, no uso 
de suas atribuições legais, RESOLVE:- Retificar a Portaria GCM N.° 003/13, DE 01 
DE MARÇO DE 2013, onde consta “a sanção será aplicada na data de 28 de março 
de 2013”, leia-se “a sanção será aplicada em data oportuna a ser definida pela auto-
ridade competente”, tendo em vista ter sido estabelecido ponto facultativo, conforme 
Decreto Municipal n.° 994, de 07 de janeiro de 2013, na data prevista para a aplicação 
da penalidade de suspensão, referente ao Processo Disciplinar de Pretensão Punitiva 
de n.° 003/12.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADULES CEREJO DIAS
SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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editAl de chAmAmento – 025/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) 
candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) 
para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no pe-
ríodo de 25 de março á 02 de abril 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:– PSICÓLOGO – Ref. 11
NOME              RG         CLAS.
THAIGA DANIELLE MOMBERG SILVA  47.177.929-5 11°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem 
direito de recursos administrativo.

Itapetininga,20 de março de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

editAl de chAmAmento – 026/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) 
candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) 
para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no pe-
ríodo de 25 de março á 02 de abril 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         CLAS.
REGINALDO KURNIK PINTO   22.657.653-X 118°
LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA  18.545.708-3 119°
CRISTINA DE FÁTIMA ROSA   28.913.080-3 120°
HELENA CRISTINA ALBINO   32.728.028-1 121°
LILIAN VIEIRA NERY    43.225.017 122°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem 
direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 20 de março de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

editAl de chAmAmento – 027/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) 
candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) 
para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no pe-
ríodo de 25 de março á 02 de abril 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:– JORNALISTA – Ref. 11

NOME              RG         CLAS.
FELIPE ARAUJO MOREIRA   43.548.880-6 3°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem 
direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 20 de março de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

lei nº 5.693, de 20 de mArço de 2013

Dispõe sobre a denominação de LAURINDO VERGUEIRO à Quadra Poliespor-
tiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Julieta Rolim da 
Silva no Distrito de Rechã, e dá outras providências.

(Projeto de Lei nº 14/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, 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 Passa a denominar-se LAURINDO VERGUEIRO a Quadra Poliesportiva 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Julieta Rolim da 
Silva localizada na Rua Justine Machado Meira, n° 151, neste Município.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.694, de 20 de mArço de 2013

Dispõe sobre a denominação de GENTIL DE ARAÚJO à Sede Administrativa 
Municipal do Distrito do Rechã, e dá outras providências.

(Projeto de Lei nº 15/2013, de autoria do Vereador João Batista de Souza.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, 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 Passa a denominar-se GENTIL DE ARAÚJO a Sede Administrativa Muni-
cipal do Distrito do Rechã.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.695, de 20 de mArço de 2013

Institui a transição democrática de governo no Município de Itapetininga, dispõe 
sobre a formação da equipe de transição, define o seu funcionamento, e dá outras pro-
vidências.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica instituída no Município de Itapetininga a transição democrática de go-
verno nos termos previstos nesta Lei.

§1º Transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condi-
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ções para que o candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber de seu ante-
cessor todos os dados e informações necessários à implementação de seu programa 
de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a 
Administração local, permitindo ao eleito a preparação dos atos a serem editados após 
a posse.

§2º As informações a que se refere o §1º poderão ser previamente disponibilizadas, 
antes do início do processo de transição, sem prejuízo do acesso do prefeito eleito a 
outras informações, na forma prevista no artigo 3º desta Lei.

Art. 2º O processo de transição terá início tão logo seja proclamado, pela Justiça 
Eleitoral, o resultado oficial das eleições municipais e obedecerá às seguintes datas:

I – A composição e demais regularizações da equipe de transição deverá ocorrer 
nos dez primeiros dias de novembro;

II – O trabalho da equipe de transição será efetivado junto ao Executivo Municipal 
do dia 15 (quinze) de novembro até o dia 31 (trinta e um) de dezembro.

Parágrafo único. A composição da equipe de transição que desenvolverá o trabalho 
disciplinado por este artigo atenderá ao disposto no art. 3º.

Art. 3º O candidato eleito para o cargo de prefeito deverá indicar os membros de 
sua confiança que comporão a Equipe de Transição, com plenos poderes para repre-
sentá-lo, a qual terá acesso às informações relativas às contas públicas, à dívida públi-
ca, ao inventário de bens, aos programas e aos projetos da Administração Municipal, 
aos convênios e contratos administrativos, bem como ao funcionamento dos órgãos e 
entidades da Administração direta e indireta do município, e à relação de cargos, em-
pregos e funções públicas, entre outras informações.

§1º A indicação a que se refere o caput será feita por ofício dirigido ao prefeito em 
exercício, no prazo máximo de dez dias após o conhecimento do resultado oficial das 
eleições.

§2º A definição do número de membros a serem indicados para compor a Equipe 
de Transição, sem qualquer ônus para o município, fica a critério do prefeito eleito.

§3º O coordenador da Equipe de Transição será indicado pelo prefeito eleito.
§4º O prefeito em exercício indicará, para compor a Equipe de Transição, pessoa de 

sua confiança integrante do quadro funcional da Administração Pública.
Art. 4º Os pedidos de acesso às informações de que trata o artigo 3º desta Lei, 

qualquer que seja sua natureza, deverão ser formulados por escrito pelo coordenador 
da Equipe de Transição e dirigidos à autoridade indicada pelo prefeito a que se refere 
o §4º do artigo 3º desta Lei, ao qual competirá, no prazo de dois dias, requisitar dos 
órgãos da Administração municipal os dados e informações solicitados e encaminhá-
-los, com a necessária precisão, no prazo de cinco dias, à coordenação da Equipe de 
Transição.

Parágrafo Único. Outras informações, consideradas relevantes pelo agente indi-
cado pelo Prefeito em exercício, sobre as atribuições e responsabilidades dos órgãos 
componentes da Administração direta e indireta do Município, poderão ser prestadas 
juntamente com as mencionadas no caput.

Art. 5º O atendimento às informações solicitadas pela coordenação da Equipe de 
Transição deverá ser objeto de especificação em cronograma agendado entre o coorde-
nador da equipe e o representante do prefeito, e deverá ser prestado no prazo máximo 
previsto no caput do artigo 4º.

Art. 6º Os membros indicados pelo Prefeito eleito poderão reunir-se com outros 
agentes da Prefeitura, para que sejam prestados os esclarecimentos que se fizerem 
necessários, desde que sem prejuízo dos trabalhos de encerramento de exercício e de 
final de mandato, a cuja apresentação, aos órgãos competentes, se obriga a Adminis-
tração local.

Parágrafo Único. As reuniões mencionadas no caput deverão ser agendadas e re-
gistradas em atas, sob a coordenação do representante do Prefeito.

Art. 7º O Prefeito em exercício deverá garantir à Equipe de Transição a infraestru-
tura necessária ao desenvolvimento dos trabalhos, incluindo espaço físico adequado, 
equipamentos e pessoal que se fizer necessário.

Art. 8º Os membros da Equipe de Transição deverão manter sigilo dos dados e 
informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos 
termos da legislação vigente.

Art. 9º O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de março de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

decreto nº 1.029, de 14 de mArço de 2013

Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-

ninga, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.683 de 26 
de Dezembro de 2012; e

Considerando os autos do processo nº 13603-396/2013, protocolado nesta Prefei-
tura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 815.000,00 (Oitocentos e quinze mil reais), des-
tinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:

02.08.02 – Departamento de Vigilância em Saúde
(293) – 103050031.2103 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente           R$  

25.000.00
02.10.01-  Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(399) – 185410013.2023 – 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica 

R$ 790.000.00
Total das Suplementações R$ 815.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes 

dotações orçamentárias:
02.08.02 –Departamento de Vigilância em Saúde
(292) – 103050031.2103 – 3390.39 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

R$  25.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente
(362) – 041220013.2134 – 3390.30 – Material de Consumo R$  50.000.00
(365) – 041220013.2135 – 3390.30  - Material de Consumo R$  60.000.00
(368) – 041220013.2136 – 3390.30 – Material de Consumo R$  50.000.00
(371) – 041220013.2137 – 3390.30 – Material de Consumo R$  40.000.00
(374) – 041220013.2138 – 3390.30 – Material de Consumo R$  30.000.00
(377) – 041220013.2139 – 3390.30 – Material de Consumo R$  40.000.00
(383) – 206050013.2013 – 3390.30 – Material de Consumo R$  20.000.00
(385) – 206050013.2013 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

R$  30.000.00
(386) – 206050013.2014 – 3390.30 – Material de Consumo R$  70.000.00
(388) – 206050013.2014 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

R$  70.000.00
02.10.02 – Departamento de Gestão Ambiental
(396) – 185410013.2022 – 3390.30 – Material de Consumo R$ 15.000.00
(398) – 185410013.2022 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

R$ 15.000.00
(403) – 185410013.2114 – 3390.30 – Material de Consumo R$ 30.000.00
(405) – 185410013.2114 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

R$ 50.000.00
(408) – 185420013.2025 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

R$ 60.000.00
(409) – 185420013.2025 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente 

R$ 60.000.00
(410) – 185430013.2113 – 3390.30 – Material de Consumo R$ 50.000.00
(412) – 185430013.2113 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
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R$ 50.000.00 
Total das Anulações R$  815.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos catorze dias de março de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

decreto nº 1.030, de 22 de mArço de 2013

Dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de provimento em comissão da Estru-
tura Administrativa.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar 27, 
de 23 de dezembro de 2.008;

DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. IV, de provimento em co-

missão da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento para a Secretaria de Gabinete, 
correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de Comunicação 
e Imprensa.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de março de 
2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

PortAriA nº 224, de 18 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Sra. Alexandra Cristine Ribeiro Balmiza 
Nunes, Auxiliar de Educação, Referência 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir 
de 18/03/2013.

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 225, de 19 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 176, de 27/02/2013, onde consta “a partir de 
01/03/2013”, leia-se “a partir de 11/03/2013”.

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 n° 226, de 20 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do Processo nº 13.490-060, de 18 de março de 2013, resol-
ve:

Art. 1° Ficam designados junto à Casa da Agricultura os servidores abaixo rela-
cionados, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, para a execução das atividades 
previstas no convênio Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento 
(SEIAA), a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento 
para integração dos serviços de assistência técnica, extensão rural e orientação dos 
agronegócios, a saber:

I - Lucas Nogueira - R.G. 34.240.453-2
Cargo Técnico Agrícola;
II - Eliane Aparecida de Oliveira – R.G. 34.240.859-8 
Cargo Técnico Agrícola;
III - Aline Cristina Oliveira – R.G. 32.834.913-6 
Cargo Servente;
IV - Fabiana Ribeiro - R.G. 44.157.197-9 
Cargo Médico Veterinário;
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 

Portaria nº 457, de 29/11/2011. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PortAriA nº 227, de 20 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Artístico, Arquitetônico e Cultural de Itapetininga, para o mandato de 2013/2015, 
de acordo com a Lei Municipal nº 5.602, de 8 de agosto de 2012, os seguintes mem-
bros: 

I – Representante do Governo Municipal:
a) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
Titular: Aline Aparecida Castro 
Suplente: Izilda Esteves Riganti
b) Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Everthon Juliano de Oliveira Lopes
Suplente: Valdirene Aparecida de Oliveira Meira
c) Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Titular: Paulo Rogério dos Santos
Suplente: Luiz da Silva
d) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: 
Titular: Antônio Marcos da Silva Polyceno
e) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Titular: Renato Vieira de Moraes
f) Secretaria Municipal de Obras:
Titular: Fernando de Araújo Sheid de Castro 
II- Representantes da Sociedade Civil:
a) Ordem dos Advogados de Itapetininga - OAB
Titulares: Hugo Leonardo Oliveira Pieruzzi.
Suplentes: Odilon Benedito Nunes.
b) Associação dos Engenheiros:
Titular: José Antônio Saad 
Suplente: José Júlio Joly Junior.
c) Associação Comercial:
Titular: Aderval Dario da Cunha
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d) FATEC:
Titular: Antônio Lechugo Rúbio
Suplente: Paula Rodrigues Granato
e) Museu da Imagem e Som:
Titular: Gerson Ramos
f) Instituto Histórico e Geográfico:
Titular: Mário Celso Rabelo Orsi Júnior
g) Academia de Letras:
Titular: José Almeida Ribeiro
h) Centro Cultural:
Titular: Benedito Luiz da Silva Machado
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 228, de 20 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do Processo nº 13216-138/2013, protocolado nesta Prefei-
tura Municipal, resolve:

Art. 1º Passa a fazer parte da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, ob-
jeto da Portaria nº 136, de 7 de fevereiro de 2013, o 4º subgrupamento de Bombeiros, 
tendo como membro o Cap PM – Comandante Paulo Monteiro Filho.

Art. 2° 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 229, de 21 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 02081-060/2013, protocolado nesta Prefei-
tura Municipal, resolve:

Art.1º. Nomear, para compor a Comissão de Estágio Probatório, conforme Decreto 
nº 961, de 19 de novembro de 2012, os servidores abaixo relacionados:

I -  Graziela Ayres Eto Gimenez; 
II -  Maria Luiza Rodrigues de Carvalho Rolim; e
III -  Renato Gobi Castilho.
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 230, de 21 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando os autos do processo nº 11734-001/2013, protocolado nesta prefei-
tura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Bruno Felipe Maciel Vilar, Professor 
Substituto de Educação Básica PEB I, lotado na Secretaria da Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 08/03/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PortAriA nº 231, de 21 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando os autos do processo nº 13831-039/2013, protocolado nesta prefei-
tura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Karina Gimenez Galvão, Agente Comunitá-
rio de Saúde, Ref. 05, Área 05, Micro área 02, Jardim Fogaça, lotada na Secretaria da 
Saúde, a partir de 19/03/2013.

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 232, de 18 de jAneiro de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em cargos comissionados os nomes abaixo relacionados:
I -  Dirceu Nunes de Barros Junior, no cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, 

lotado no Departamento de Comunicação e Imprensa, junto a Secretaria de Gabinete, 
a partir de 01/04/2013;

II -  Lynne Aranha Ferreira, no cargo em comissão de Assessora, Ref. III, lotada 
no Departamento de Comunicação e Imprensa, junto a Secretaria de Gabinete, a partir 
de 01/04/2013.

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 233, de 22 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Claudinei Ferreira Meassyro, no cargo em comissão de 
Assessor, Ref. IV, lotada no Departamento de Gestão Administrativa, junto a Secreta-
ria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 01/04/2013.

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.
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PortAriA nº 234, de 22 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor José Roberto de Souza, no cargo em comissão de Chefe 
de Setor, Ref III, lotada no Departamento de Serviços Distritais, junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 01/04/2013.

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 235, de 22 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima, no cargo 
em comissão de Assessora, Ref. III, lotada no Departamento de Apoio ao Trabalhador, 
junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 01/04/2013.

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 236, de 22 de mArço de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapeti-
ninga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Luiz Gonçalves Machado, no cargo em comissão de 
Diretor, Ref. V, lotado na Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno, junto a 
Secretaria de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 08/03/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PortAriA/SePrem nº 039, de 20 de mArço de 2.013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de 
Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,  

editAl de PublicAção

Em cumprimento ao § 3º, do Art. 96 da Lei 10.083, de 23 de setembro 

de 1998, segue a relação das autoridades sanitárias credenciadas na Vi-
gilância Sanitária Municipal de Itapetininga.    

Relação dos Funcionários da Vigilância Sanitária

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000942/2013, RESOLVE: Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso 
II, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitu-
cional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 23-03-2013, a funcioná-
ria IVETE DO NASCIMENTO PEREIRA, Bibliotecária, Referência 13-F (Det. 
Jud.), 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

GERALDO FORTES SOBRINHO
DIRETOR DA VIGILâNCIA SANITÁRIA
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durAnte o encontro, dAlvA di fiori conheceu novoS curSoS oferecidoS Pelo fundo SociAl de SolidAriedAde do 
eStAdo de São PAulo

O Memorial da América Latina, na 
cidade de São Paulo, sediou na últi-
ma quinta-feira, 14, o “Encontro com 
as primeiras-damas e presidentes dos 
Fundos Municipais de Solidariedade 
do Estado de São Paulo”. O evento, 
que apresentou os diversos projetos 
do Fundo Social aos presentes, acon-
teceu paralelamente ao encontro com 
os prefeitos paulistas, organizado pelo 
Governo do Estado.

A primeira-dama de Itapetininga e 
Presidente do Fundo Social de Soli-

dariedade, Dalva Di Fiori, destacou a 
importância dos cursos oferecidos pelo 
Fundo Social, visando, principalmen-
te, à qualificação profissional da mu-
lher como fonte de renda. “A geração 
de renda através da profissionaliza-
ção da mulher, além de muitas vezes 
garantir o sustento familiar, dignifica 
e amplia as oportunidades de criação 
de novos empreendimentos dentro da 
cidade”, disse a primeira-dama, Dalva 
Di Fiori.

Durante o Encontro em que foi 

apresentada a pro-
gramação do FUS-
SESP para 2013, 
o Fundo Social de 
Solidariedade de 
Itapetininga conhe-
ceu novas opções de 
cursos oferecidos, 
demonstrando gran-
de interesse na cele-
bração de convênios 
com alguns deles.

Multiplicar conhecimento. Esta é a 
filosofia da Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Itapetininga, Dalva 
Di Fiori. Pensando nisso, no início deste 
mês, as professoras de Corte e Costura, 
Ana de Paula Monteiro e Maria Apareci-
da Diniz, passaram por uma capacitação 

fUnDO SOcIAl DE ITApETInInGA cApAcITA pROfESSORAS

Agentes multiplicadoras Secretaria de Gabinete

O Fundo Social de Solidariedade 
de Itapetininga dá inicio a “Campa-
nha do Agasalho 2013”, com o Slogan 
“Roupa Boa, a Gente Doa”. Neste In-
verno, doe roupas em bom estado, para 
a Campanha do Agasalho. Elas servem 
para aquecer e dar dignidade a quem 
precisa. Postos de arrecadação: Repar-
tições Públicas - Prefeitura de Itapeti-
ninga, Fundo Social de Solidariedade 
entre outros; Agências Bancárias - 
Banco do Brasil, entre outros; Igrejas 
- Catedral Nossa Senhora dos Prazeres 
(Matriz), Assembléia de Deus, entre 
outras; Escolas - Escola Estadual Pei-
xoto Gomide, entre outras; Supermer-
cados - Cofesa Supermercados, Pão de 
Mel Supermercados, entre outros.

cAmpAnHA DO AGASAlHO TEm InícIO Em ITApETInInGA

Ação social Secretaria de Gabinete

da Escola do Polo de Moda no FUSSESP 
– Fundo Social de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo.A iniciativa, além de 
promover Itapetininga a Polo Regional 
da Moda, valoriza a atuação das profes-
soras como Agentes Multiplicadoras do 
Polo em nossa região.

As professoras do Fundo Social , Ana de Paula Monteiro e Maria Ap. Diniz com Lú Alckmin

Lú Alckmin com a primeira dama de Itapetininga Dalva Di Fiori

Fundo Social de Solidariedade
Praça Gaspar Ricardo  s/nº Centro 

Tel. 3271.1801
e-mail: fundosocial@itapetininga.sp.gov.br
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neSte mêS, comemorAmoS o diA do conSumidor. eStA dAtA foi criAdA quAndo o PreSidente kennedy, doS eStAdoS  
doS unidoS, inStituiu o diA mundiAl doS direitoS do conSumidor em 1962, PArA dAr Proteção AoS intereSSeS doS 
conSumidoreS e, 23 AnoS dePoiS, A “ASSembléiA gerAl dAS nAçõeS unidAS (onu)” Adotou oS direitoS do conSumidor 
como diretrizeS dAS nAçõeS unidAS dAndo ASSim, legitimidAde e reconhecimento internAcionAl PArA eSSA dAtA.

Todo este trajeto resultou, nos anos 
1990,  na Lei 8.078, amplamente conhe-
cida como o Código de Defesa do Consu-
midor – CDC. 

O CDC foi o grande marco da evolu-
ção da defesa do consumidor brasileiro, 
uma lei “de ordem pública e de interesse 
social com inúmeras inovações, inclusive 
de ordem processual”.

 A Política Nacional das Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento 
das necessidades dos consumidores, o res-
peito à sua dignidade,  saúde e segurança, 
a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das rela-
ções de consumo. E, por fim, também cria 
meios para harmonização do sistema, no 

sentido que a relação seja respaldada no 
princípio da boa fé e transparência. Esta 
inserida no  (art. 4º do CDC)

O Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor – SNDC é a conjugação de 
esforços do Estado, nas diversas unidades 
da Federação, e da sociedade civil, para 
a implementação efetiva dos direitos do 
consumidor e para o respeito da pessoa 
humana na relação de consumo.

 Conforme o CDC integra o SNDC a 
Secretaria de Direito Econômico – SDE, 
do Ministério da Justiça, por meio do seu 
Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor – DPDC, e os demais órgãos 
federais, estaduais, do Distrito Federal, 
municipais e  entidades civis de defesa do 
consumidor.

Os Procons são órgãos estaduais e 
municipais de defesa do consumidor, cria-
dos, na forma da lei, especificamente para 
este fim, com competências, no âmbito 
de sua jurisdição, para exercitar as ativi-
dades contidas no CDC e no Decreto nº 
2.181/97, visando garantir os direitos dos 
consumidores.

 A Defesa do Consumidor hoje no 
Brasil está consolidada, o volume de de-
manda tem aumentado de ano a ano, is-
so se deve a política de educação para o 
consumo, na qual os órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor (SNDC), têm levado através de cursos 
presenciais e online, palestradas, campa-
nhas informativas, feiras, atendimentos 
em praça pública, seminários e fiscaliza-

ções educativas e punitivas ao consumi-
dor seus direitos.

 conSumidor conSciente de 
SeuS direitoS é conSumidor 
mAiS eXigente

Assim,  Procons entidades civis, Mi-
nistério Público, Defensoria Pública, 
Poder Judiciário, Institutos como Ipem, 
Vigilância Sanitária, Delegacia do Consu-
midor, e Comissões que defendem o con-
sumidor cumprem de forma harmoniosa 
seu papel, buscando sempre resguardar 
os interesses do consumidor brasileiro. 
O PROCON de Itapetininga, através do 
convênio firmado com a Fundação PRO-
CON, foi instituído e autorizado pela Lei 
Municipal 4.240 de 12 de Janeiro de 1999.

Informamos que, foram efetuados 
em Janeiro/13,  3254 (três mil duzen-
tos e cinquenta e quatro) atendimentos 
e no mês de fevereiro 3237 (três mil 

duzentos e trinta e sete) atendimentos, 
totalizando nos dois primeiros meses 
de 20133, o montante de 6491(seis mil 
e quatrocentos e noventa e um) atendi-

mentos.
 Comunicamos que haverá fiscaliza-

ções em todos os segmentos do comer-
cio no ano de 2013.

PROCON - Serviço Municipal de Defesa do Consumidor
R. Clementino Matias de Oliveira nº 637  Centro 

Tel. 32710356 – 3275.2123 - 3275.0699
email: procon@itapetininga.sp.gov.br

no Ano de 2012, o Procon de itAPetiningA e A fundAção Procon fiScAlizArAm no municÍPio de itAPetiningA 37 
eStAbelecimentoS comerciAiS, Sendo que 23 forAm AutuAdoS:

14 fiscalizadas

06 autuadas

06 fiscalizadas

06 autuadas

07 fiscalizadas

06 autuadas

07 fiscalizadas

03 autuadas

03 fiscalizadas

02 autuadas
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itAPetiningA já Pode contAr com oS benefÍcioS dA utilizAção do gáS nAturAl. com eSSA oPção energéticA modernA, 
SegurA e ecologicAmente corretA, o municÍPio gAnhA em comPetitividAde, e melhorA dA quAlidAde de vidA dA 
PoPulAção. 

“Gerar desenvolvimento econô-
mico com a atração de investimentos 
e a geração de emprego”, afirmou o 
vice- Prefeito de Itapetininga, Hiram 
Ayres Monteiro Jr., que representou 
o Prefeito Luis Di Fiori na inaugu-
ração da distribuição do Gás Natural 
FENOSA. Como a previsão para a 
conclusão da rede de distribuição de 
gás, é para o final de 2013, o sistema 
de gás comprimido antecipa o forne-
cimento para as indústrias do municí-
pio. O gás comprimido é transportado 
por meio de cilindros, em carretas, 

partindo de uma estação de compres-
são, na cidade de Cesário Lange (SP), 
até uma estação de descompressão em 
Itapetininga.

Estão previstos investimentos de 
cerca de 20milhões de reais, em mais 
de 19Km de tubulação, construindo 
assim uma infraestrutura de distri-
buição. A empresa também estuda a 
viabilidade de abastecer um posto de 
distribuição de GNV (gás natural vei-
cular) em Itapetininga. Para 2014 está 
previsto o fornecimento de gás para o 
comércio e residências do município. Vice prefeito Hiram Júnior representando o prefeito Luis Di Fiori na inauguração do Gás Fenosa

Trecho de instalação no bairro Bela VistaObras das instalações do gasoduto

Foto: João Francisco

Foto: João Francisco

Foto: João Francisco



Página 3123/03/2013

Folhas secas pelo chão, ar mais fres-
co. Depois das chuvas do final do verão, 
é tempo de receber o outono. Os que 
gostam do frio, já começam a se animar 
com as temperaturas mais amenas e os 
que preferem o calor, lamentam o frio 
que vem chegando.

chegA o outono e com ele todoS oS cuidAdoS PArA deSfrutAr dA melhor formA PoSSÍvel eStA eStAção

Independente do gosto ou não pelo 
outono, já é o momento de começar a to-
mar os cuidados típicos do inverno. Com 
as temperaturas mais baixas, as pessoas 
normalmente adotam hábitos que podem 
prejudicar a saúde, como banhos demo-
rados e ambientes fechados.

cuidados com a pele:
Para manter a pele saudável no outo-

no e no inverno, o ideal é evitar banhos 
muito quentes e demorados e evitar es-
fregar o corpo com bucha, para não tirar 
a proteção natural da pele.

Também é importante evitar que 

Com o tempo mais frio, é comum as 
pessoas permanecerem mais tempo em 
ambientes fechados. Apesar da agradá-
vel sensação térmica, lugares fechados 
podem ser o nicho para transmissão de 
diversas doenças, causadas por vírus e 
bactérias. Saiba mais:

meningite: 
É uma infecção que se instala prin-

cipalmente quando uma bactéria ou 
vírus vence  as defesas do organismo e 
ataca as meninges, três membranas que 
envolvem e protegem o encéfalo, a me-
dula espinhal e outras partes do sistema 
nervoso central. 

meningite viral: 
O quadro é mais leve. Os sintomas 

cuidados com a saúde:
se assemelham aos das gripes e resfria-
dos. A doença acomete principalmente 
as crianças, que têm febre, dor de ca-
beça, um pouco de rigidez na nuca e fi-
cam irritadas. Uma vez que os exames 
tenham comprovado tratar-se de menin-
gite viral, a conduta é esperar que o caso 
se resolva sozinho, como acontece com 
as outras viroses.

meningite bacteriana: 
São mais graves e devem ser tratadas 

imediatamente. Os principais agentes 
causadores da doença são as bactérias, 
transmitidas pelas vias respiratórias ou 
associadas a quadros infecciosos de ou-
vido, por exemplo. Em pouco tempo, 
os sintomas aparecem: febre alta, mal-
-estar, vômitos, dor forte de cabeça e 
no pescoço, dificuldade para encostar 

o queixo no peito e, às vezes, manchas 
vermelhas espalhadas pelo corpo.

tratamento - meningite viral: 
Assim como para as outras enfermi-

dades causadas por vírus, não existe tra-
tamento específico para as meningites 
virais. Os medicamentos antitérmicos 
e analgésicos são úteis para aliviar os 
sintomas.

meningite bacteriana: 
O tratamento das meningites bacte-

rianas tem de ser introduzido sem per-
da de tempo, porque a doença pode ser 
letal ou deixar sequelas, como surdez, 
dificuldade de aprendizagem, compro-
metimento cerebral. Ele é feito com an-
tibióticos aplicados na veia.

h1n1: 
A gripe H1N1, ou influenza A, é re-

sultado da combinação de segmentos 
genéticos do vírus humano da gripe, do 
vírus da gripe aviária e do vírus da gri-
pe suína. Ela se dá pelo contato direto 
com os animais ou com objetos conta-
minados e de pessoa para pessoa, por 
via aérea ou por meio de partículas de 
saliva e de secreções das vias respirató-
rias. Experiências recentes indicam que 
esse vírus não são tão agressivos quanto 
se imaginava.

tratamento:
É de extrema importância evitar a 

automedicação. O uso dos remédios 
sem orientação médica pode facilitar o 
aparecimento de vírus resistentes à me-
dicação. Os medicamentos usados atu-
almente, especialmente se ministrados 
nas primeiras 48 horas, que se seguem 
ao aparecimento dos sintomas, têm 
mostrado excelente resultado.

tecidos sintéticos, como lã, fiquem em 
contato direto com o corpo, para não 
desencadear coceiras e alergias. E, cla-
ro, o uso de um bom hidratante é fun-
damental para cuidar do ressecamento 
da pele.

As temperaturas mais frias levam as 
pessoas a ficarem por mais tempo ex-
postas ao so, na sensação de que irão se 
aquecer. Mas é importante não esquecer 
que mesmo nas temperaturas baixas o 
uso do protetor solar é indispensável.

Prepare-se para a nova estação
Especialistas alertam que este outo-

no será mais seco do que frio. Neste 
período já há uma considerável redu-
ção nas chuvas e a temperatura ficará 
mais baixa. Porém, em maio o frio de-
verá ser mais intenso.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rua Plácido Cardoso nº 140 - Jardim Mesquita

Tel. 3373.5426 - 
e-mail: vigilanciaepidemiologica@itapetininga.sp.gov.br
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no último diA 20 foi comemorAdo o diA dA AgriculturA. todoS SAbemoS dA imPortânciA deSte Setor PArA todA A 
PoPulAção, mAS em itAPetiningA elA merece deStAque

Isso porque o município possui 
o sétimo PIB agrícola do país e o 
primeiro do Estado, de acordo com 
o secretário da Agricultura e Meio 
Ambiente, Toninho Marconi. A pro-
dução de grama, batata, cereais e 
reflorestamento são as áreas em que 
Itapetininga mais se destaca.

Com toda a força da agricultura 
no município, a Prefeitura de Itape-
tininga investe cada vez mais neste 
setor. Afinal, cerca de 15% dos ita-
petininganos moram na zona rural 
e os pequenos produtores impulsio-
nam a economia municipal. Conhe-
ça alguns projetos desenvolvidos 
pela Prefeitura:

• Construção de Estradas Ru-
rais: Através de um convênio com 

a Companhia de Desenvolvimento 
Agrícola do Estado de São Paulo 
(Codasp), Itapetininga receberá 30 
km de novas estradas. Em todo o 
Estado, nossa cidade foi a que mais 
recebeu investimentos nesta área, 
graças ao esforço da atual adminis-
tração”, destaca o secretário Marco-
ni.

• Patrulha Agrícola: com este 
projeto, a Prefeitura oferece tratores 
e implementos agrícolas com custos 
reduzidos para os pequenos produ-
tores. O objetivo é estimular a in-
centivar a pequena produção.

• Serviços de manutenção e me-
lhorias: A Secretaria da Agricultura 
e Meio Ambiente realiza também a 

construção e manutenção de estra-
das rurais, além de construir uma 
ponte por mês. “Nós não só constru-
ímos as pontes, como fazemos ma-
nutenção nas pontes existentes na 
região”, explica o secretário.

• Apoio Técnico aos pequenos 
produtores: Um veterinário visi-
ta os pequenos produtores, dando 
orientação para criação de gado. De 
acordo com o secretário, Toninho 
Marconi, “o veterinário oferece di-
cas para melhorar a rentabilidade, 
aumentar os cuidados com o reba-
nho, entre outras coisas”. Os avi-
cultores também recebem apoio da 
Prefeitura, com 30 horas de serviços 
de terraplanagem para implantação 
de granjas.

A Prefeitura de Itapetininga - 
Secretaria de Cultura e Turismo, 
em convênio com a Secretaria de 
Estado de Cultura, recebe neste sá-
bado, dia 23, às 20h, o espetáculo 
de dança contemporânea ECOS, da 
Cia. Fragmento de Dança, que faz 
parte do programa Circuito Cultu-
ral Paulista. A apresentação será no 
Auditório Municipal Alcides Rossi, 

cIRcUITO cUlTURAl pAUlISTA

dança Secretaria de Cultura e Turismo

localizado no Paço Municipal, Pça. 
dos Três Poderes, s/nº, Jardim Ma-
rabá - Itapetininga / SP.

Os ingressos serão gratuitos e es-
tarão limitados a capacidade de lo-
tação do auditório ( 200 lugares ), e 
deverão ser retirados com uma hora 
de antecedência do início do espetá-
culo, no local da apresentação.

A Prefeitura de Itapetininga, por 
meio da Secretaria de Obras e Ser-
viços, informa que o canal Rede Vi-
da precisa ser sintonizada novamen-
te, na frequência 47,1 nas televisões 
digitais. Nos aparelhos que usam 
antena UHF, a frequência continua 
no número 47.

cAnAl REDE vIDA TEm nOvA 
SInTOnIzAÇÃO nO mUnIcípIO

tv digital Secretaria de Obras e Serviços


