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Funcionários do Poupatempo do Produtor Rural ao lado de autoridades.

Prefeito: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Vice-Prefeito: Hiram Ayres Monteiro Júnior

Sec. de Admin. e Finanças: Luiz Paulo Ribeiro da Silva
Sec. de Agric. e Meio Ambiente: Antonio Carlos Marconi

Sec. de Cultura e Turismo: Antonio Marcos Polyceno
Sec. de Obras: Amadeu Graciano Zanolli

Sec. de Educação: Geraldo Miguel de Macedo
Sec. de Esporte e Lazer: Antonio Marcos Polyceno (Int.)

Sec. de Gabinete: Hiram Ayres Monteiro Júnior
Sec. de Governo: Hiram Ayres M. Júnior (Int.)

Sec. de Negócios Jurídicos: Eliel Ramos Maurício Filho
Sec. de Planejamento: Luiz Paulo R. da Silva (Int.)
Sec. da Promoção Social: Rogélio Barcheti Urrea

Sec. de Saúde: Felipe Thibes Galvão
Sec. de Trabalho e Desenv.: Hiram Ayres M. Júnior (Int.)

Sec. de Trânsito e Cidadania: Amadeu Graciano Zanolli (Int.)

Presidente do FSS: Dalva Nunes Corrêa Di Fiori

Jornalista Resp.: Lynne Aranha - MTB: 0066004/SP
Textos: Lynne Aranha, Felipe Moreira, 

Dirceu Barros, Andrea Vaz e Aline Moura
Arte e Diagramação: Felipe Proença

Fotos: João Francisco de Almeida e Dirceu Barros
Colaboração: Aline Moura CONRERP: 4117

Presidente: André Luiz Bueno (PSDB)

Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

1ª Secretária: Drª. Maria Lúcia L. da F. Haidar (PV)

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (PSDB)
Marcelo Nanini Franci (PSDB)

Selma Aparecida Freitas de Moraes (PRB)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

Mauri de Jesus Morais (PDT)
Denise Franci Martins de Castro (PSDB)

Douglas Mateus Monari Baptista
Antonio Etson Brun (PV)
Milton Nery Neto (PTB)

Sidnei Teixeira Barbosa (PV)
João Batista de Souza (PSD)

Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)
Fuad Abrão Isaac (PT)

Itamar José Martins (PMDB)
Adilson Ramos (PMN)

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
www.camaradeitapetininga.sp.gov.br
Rua Monsenhor Soares, 251 - centro
CEP: 18.200-640 - Tel. 15 3275.7600
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O premiadO espetáculO “limpe tOdO O sangue antes que manche O carpete” dO diretOr eric lenate será apresentadO 
gratuitamente em itapetininga

O Circuito Cultural Paulista, da 
Secretaria de Estado da Cultura, irá 
apresentar, no próximo dia 27 de Abril 
(sábado), às 20h, no Auditório Munici-
pal Alcides Rossi, o espetáculo “Lim-
pe todo o sangue antes que manche o 
carpete”, texto de Jô Bilac com direção 
de Eric Lenate. Esse espetáculo é re-
presentado pelo grupo teatral da Cia. 
dos Inquietos, que existe desde 2009.  

Em “Limpe todo o sangue antes que 
manche o carpete” o autor apresenta e 
problematiza as atitudes humanas em 
várias situações e o quanto as escolhas 
podem interferir no destino de cada um 
e de quem está no entorno. 

Premiado em 7 categorias e con-

templada nos editais Viagem Teatral 
SESI 2012 e Circuito Cultural Paulis-

ta 2012, a peça já foi apresentada em 
mais de 50 cidades pelo Brasil. serviço

Espetáculo “Limpe todo o sangue 
antes que manche o carpete”

Dia: 27/04 (Sábado)
Hora: 20h
Entrada: Gratuita, devendo os in-

gressos devem ser retirados a partir das 
19h, na recepção do auditório

Local: Auditório Municipal Alcides 
Rossi, localizado no Paço Municipal, 
1000, Jd. Marabá - Itapetininga / SP

Classificação recomendada: 18 
anos.

mariah teixeira, daniel tavares, luna martinelli e ed moraes (esq. p/ dir.)

execUTIvOS De mUlTInAcIOnAl vISITAm 
InSTAlAÇõeS DA fUTURA fáBRIcA

investimento Secretaria de Obras e Serviços

a Obra deve iniciar dentrO de pOucO tempO.

Executivos da Toyoda Gosei, acom-
panhados pelo vice-prefeito e Secretário 
de Desenvolvimento Hiram Jr. e equipe 
da Prefeitura, visitaram as instalações da 
futura fábrica da multinacional em Ita-
petininga.  Na ocasião, foi apresentado o 
projeto de ampliação do prédio adquiri-
do pela Toyoda, cuja obra terá o início 
dentro de pouco tempo. O cronograma 
de instalação prevê o começo da produ-
ção para novembro de 2014.

executivos apresentam projeto de ampliação do 
prédio

FOTOS: JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA
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na primeira etapa cerca de 800 prOfessOres da rede municipal de ensinO participaram. a prOpOsta é transfOrmar 
Os alunOs em agentes multiplicadOres.

A Prefeitura do Município, através 
da integração entre a Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Educação, de-
senvolveu a primeira etapa do projeto 
Escolas Contra a Dengue.  A capaci-
tação já foi desenvolvida nos dias 8, 
9 e 10 para os professores do Jardim, 
1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano e foi concluída 
nos dias 15 e 16 para os professores 
do berçário, mini infantil e maternal.  
Para este primeiro momento a Equipe 
do Departamento de Vigilância Epide-
miológica capacita cerca de 800 pro-
fessores da Rede Municipal de Ensino. 

O objetivo é reforçar o conheci-
mento dos profissionais de educação, 
esclarecer dúvidas sobre a situação da 
região e do município, orientar sobre 
assuntos pertinentes à doença e o mos-

quito Aedes aegypti. Além de mostrar 
formas eficazes de prevenção, dinâmi-
ca e didática do Projeto Escolas Con-
tra a Dengue.

A proposta de levar às ações de 
combate à dengue nas escolas é trans-
formar os alunos em agentes multipli-
cadores, transmitindo os conhecimen-

tos e práticas aprendidas aos familiares 
e vizinhos, formando cidadãos mais 
conscientes e comprometidos com o 
meio ambiente e a saúde coletiva.

Já o lançamento oficial do projeto 
será no dia 26 de Abril às 15h00, no 
Polo de Ensino a Distancia Chopin 
Tavares de Lima, localizado a Aveni-
da Dr. Ciro de Albuquerque nº 4.750, 
bairro Taboãozinho, onde haverá pre-
sença de Técnicos da Superintendên-
cia de Controle de Endemias (SU-
CEN), autoridades locais e diretores 
da Rede Municipal.

Cuide da sua casa, fale com seus 
vizinhos e converse com a prefeitura. 
Disk Combate a Dengue: 0800-770-
8283.

professores recebem capacitação

pRefeITURA pRORROGA pRAzOS pARA pReenchImenTO DO DIpAm
campo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Os prOdutOres rurais têm até O dia 31/05 para preencherem O gratuitamente 

A Secretaria de Administração e 
Finanças, através do Departamento 
de Receita, prorrogou o prazo para 
que os produtores rurais atualizem 
os dados sobre atividade econômica 
e preencham a DIPAM gratuita-
mente. Nesse sentido, os produtores 
rurais de Itapetininga devem apre-
sentar os talões de notas fiscais até 

o próximo dia 31 de maio, no Paço 
Municipal, 1000, Setor de ICMS, das 
09h às 17h. Caso o produtor rural es-
teja com alguma dificuldade em se 
locomover até a Prefeitura, um agen-
te devidamente identificado poderá 
comparecer até o local para colher os 
documentos necessários e preencher 
a DIPAM;

A apresentação das 
notas fiscais para o 
preenchimento da DI-
PAM não gera gastos, 
não onera impostos 
e contribui para de-
monstrar a riqueza do 
nosso campo e o cres-
cimento do município. O dipam contribui para demonstrar a  riqueza e o crescimento do município
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além dOs pOstOs de cOleta, as dOações serãO recOlhidas de casa em casa num arrastãO

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Itapetininga segue com a 
Campanha do Agasalho, para aten-
der às famílias carentes da cida-
de cadastradas pelos Centros de 
Referência em Assistência Social 
(CRAS) e pela Promoção Social.

Para colaborar, a população 
pode doar roupas e cobertores em 
bom estado num dos 300 postos de 
arrecadação espalhados pela cida-

de, no próprio Fundo Social ou se-
parar o material para ser entregue 
no arrastão, no próximo dia 27.

locais para doação
As caixas para receber as co-

letas estão em diversos pontos da 
cidade. 

confira alguns deles:
Escolas

Supermercados
Bancos
Igrejas
Lojas centrais
Shopping
Estabelecimentos públicos

arrastão da solidariedade
O arrastão da solidariedade, que 

irá recolher as doações de casa em 
casa, acontecerá no próximo dia 27 

e será feito pelos Atiradores do 
Tiro de Guerra, escoteiros e vo-
luntários. Por isso, é importante 
separar todo o material para ser 
entregue. 

O Fundo Social fica à Praça 
Gaspar Ricardo, s/nº, Centro, na 
antiga Estação Ferroviária. Tele-
fone 3271-1801.

cânceR BUcAl
prevenção Secretaria de Saúde

A Prefeitura, através da Secretaria de 
Saúde, informa que a partir do dia 20 até 
o dia 26 de abril, haverá Campanha de 
Prevenção e Diagnóstico do Câncer Bu-
cal, que será realizada juntamente com a 
Campanha de Vacinação contra a Influen-

za em todos os Postos e Unidades básicas 
de Saúde, das 8 às 17 horas. Os pacientes 
passarão por uma avaliação bucal por um 
dentista e caso haja necessidade de biop-
sia, será encaminhado para um especialis-
ta que iniciará o tratamento.

InScRIÇõeS pARA O veSTIBUlAR 
DO 2º SemeSTRe DA fATec

vestibular Secretaria de Educação

As Inscrições do Vestibular do 2º 
semestre da Faculdade de Tecnolo-
gia de Itapetininga estarão abertas 
do dia 30 de abril até às 15h do dia 
11 de junho. Os cursos oferecidos 

são: Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Agronegócio e Comércio 
Exterior. Os interessados devem se 
inscrever pelo site www.vestibular-
fatec.com.br . 
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ata de reuniãO dO cOmdema, realizada 
às 16 hOras dO dia 15/04/2013

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hun-
gria Neto, secretário, representante da OAB/SP; Renato Vieira de Moraes, representante 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Eres Franciosi, representante da Associação 
Comercial de Itapetininga; Wilson Rodrigues Jr., representante da SABESP; José Antonio 
Saad, representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga; José Car-
los de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Sr. Péricles 
Ayres, representante do empreendimento Pinheiros e o Sr. Adules Cerejo Dias, presidente 
da Defesa Civil de Itapetininga e Sub Comandante da Guarda Municipal de Itapetininga. 

Requerimentos: 
Protocolo nº 17.572-056/2013 – Informar espécie e apresentar fotos para avaliação 

prévia, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 11.036-056/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão 

de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e 
Protocolo nº 17.161- 056/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão 

de 25:1 (nativa), no total de 175 árvores, devendo providenciar o plantio prévio e relatório 
fotográfico, para posterior supressão. 

Andamentos: 
1. Denuncia formulada perante o COMDEMA, relatando a existência de construções, 

em alvenaria, de baias para cavalos em Áreas de Preservação Permanente – APP, em 
flagrante violação ao disposto na Legislação Ambiental Federal, sendo uma na confluên-
cia da Rua Fortunado Mazzei com marginal Dr. José Ozzi e outra nas proximidades da 
Rua Salomão Abib, Vila Máximo, razão pela qual este Conselho, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Lei Municipal nº 2.949/1989, solicita 
providencias pelo Departamento de fiscalização e posturas da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, bem como Policia Ambiental local, afim de registrar autuação e determinar a 
imediata remoção, nos termos da Lei. 

2. Sr. Adules, Presidente da Defesa Civil local e Sub Comandante da Guarda Muni-
cipal de Itapetininga apresentou suas atribuições à frente destes importantes órgãos de 
proteção e promoção da segurança pública, com inúmeras interfaces com o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, por esta razão este Conselho 
formaliza o convite para comparecimento nas reuniões realizadas às segundas feiras das 
16 às 17 horas, com assento e representatividade, podendo se fazer representar mediante 
indicação.

cOmunicadO

Comunico aos Senhores moradores da Vila Nova Itapetininga que haverá elei-
ção para a diretoria da Associação de Moradores da Vila Nova Itapetininga para 
o biênio 2013/2015.  A eleição será realizada no Salão da Igreja Nossa Senhora 
de Fátima na vila nova Itapetininga, às 19h. Aqueles que se interessarem em par-
ticipar da nova Diretoria, deverão apresentar a Chapa completa (presidente, vice-
-presidente, 1º secretário, 2º secretário, 1º tesoureiro, 2º tesoureiro e três nomes 
para o Conselho Fiscal,, no mesmo endereço e no mesmo horário acima exposto.

Itapetininga, 19 de abril de 2013

José CArlos De Jesus

ProDutos e servIços relACIonADos à sAúDe

deferimentO de licença de funciOnamentO inicial
área de alimentOs

(Prot. 2621//2012, Proc. 0360/2012, MERCEARIA, VICENTINA MARIA 
MARTA PEREIRA DOS SANTOS), (Prot. 0550/2013, Proc. 0068/2013, RES-
TAURANTE, HORTIFRUTI VIDA E SAUDE LTDA - ME); (Prot. 2490/2012, 
Proc. 0335/2012, MINIMERCADO, WALDIR DE SIQUEIRA MINIMERCA-
DOS -  ME);(Prot.0542/2013, Proc.0073/2013, MINIMERCADO, MINIMER-
CADO COMETA LTDA -ME),

cancelamentO de licença/cadastrO de funciOnamentO
área de alimentOs

(Prot2969/2011, Proc. 0402/2011, fornec. alimentos, ELIANA ASSUMP-
ÇÃO VIUDES DA SILVA - ME); (Prot. 0596//2012, Proc. 0082/2012 restauran-
te, G.B.S. BAPTISTA RESTAURANTE - ME);  

indeferimentO de cadastrO de funciOnamentO inicial
área de alimentOs

(Prot.0791/2012, Proc.0113/2012, COM. VAREJ. PROD. ALIMENTÍCIOS , 
ALFREDO TURPO MAYTA - MEI); 

deferimentO de cadastrO de funciOnamentO inicial
área de saÚde

(Prot. 0656/13, Proc. 0101/2013, ATIVIDADE DE PODOLOGIA, VANES-
SA DE SOUZA TERRA CARNEIRO MONTEIRO); 

deferimentO de licença de funciOnamentO inicial
área de saÚde

(Prot.0673/2013, Proc.0094/2013, atividade médica, MARCELO CAMARI-
NHA NOGUEIROL); (Prot. 0723/2013, Proc. 0112/2013, consultório MÉDICO, 
CAMI CLINICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE ITAPETININGA S/S LTDA 
- ME); (Prot. 0477/2013, Proc. 0088/2013, atividade veterinárias, CLINICA VE-
TERINÁRIA PRONTOVET LTDA – ME),

deferimentO de renOvaçãO de licença de 
funciOnamentO - área de saÚde

(Prot.0803/2013, Proc. 0098/2003, atividade  odontológico, CASA ESPÍ-
RITA DR. BEZERRA DE MENEZES); (Prot. 0828/2013, Proc. 0123/2011, 
consultório odontológico, LUCIANA HELENA FILOMENO ORSINI); (Prot. 
0828/2013, 0123/2011, ,aparelho de RX odontológico, LUCIANA HELENA FI-
LOMENO ORSINI); (Prot. 0856/2013, Proc. 0542/2010, aparelho de RX odon-
tológico, MARCIO DENNER SULINO); (Prot. 0855//2013, Proc.0027/2000, 
consultório odontológico, MARCIO DENNER SULINO); (Prot. 0748/2013, 
Proc. 0502/1989, aparelho de RX odontológico, MIGUEL TERRA DOMENI-
CI);  (Prot. 0747/2013, Proc. 0016/203, consultório odontológico, MIGUEL 
TERRA DOMENICI); (Prot. 0799/2013, Proc.0012/2010, consultório odonto-
lógico, ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA TSUMURA & SOBRAL LDTA); 
(Prot. 0861/2013, Proc. 0088/2011, aparelho de RX odontológico, ASSISTEN-
CIA ODONTOLÓGICA TSUMURA & SOBRAL LDTA), (Prot. 0679/2013, 
Proc.0325/2004 , DROGARIA, MACER DROGUISTA LTDA), (Prot. 0759/2013, 
Proc. 0312/2004,atividade DROGARIA, RAIA DROGASIL S/A – FILIAL 191); 
(Prot. 0558/2013, Proc. 0370/2010, atividade DROGARIA, RAIA DROGASIL 
S/A – FILIAL 370); (Prot. 0472/2013, Proc. 0323/1989, farmácia de manipula-
ção , FARMACIA FARMA 10 AVENIDA LTDA - ME); (Prot. 0191/2013, Proc. 
0082/2010, farmácia de manipulação, INSTITUTO EDUCACIONAL ASSIS-
TENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA), (Prot. 08912013, Proc. 0352/2012, 
UTI MÓVEL - USA, PMI- SAMU 192 – SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL), 
(Prot. 0890/2013, Proc. 0353/2012, SERVIÇOS MÓVEIS DE ATEND. A UR-
GÊNCIAS- EXCETO POR UTI MÓVEL, PMI- SAMU 192 – SERVIÇO DE 
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ATEND. MÓVEL), (Prot. 0889/2013, Proc. 0355/2012, UTI MÓVEL – DISP. 
DE MEDICAMENTOS, PMI- SAMU 192 – SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL) 
(Prot. 0888/2013, Proc. 03541/2012,UTI MÓVEL PRÉDIO , PMI- SAMU 192 
– SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL),  (Prot. 0834/2013, Proc. 0085/2012, ativida-
de PSICOLOGIA, KATIA SILENE FELIX DA SILVA), (Prot. 0499/2013, Proc. 
0281/2012 , atividade de FONOAUDIOLOGIA , CLINICA MR FONOAUDIO-
LOGIA LTDA - ME),  

alteraçãO de dadOs cadastrais – alteraçãO de 
endereçO – área de saÚde

(Prot. 0579/2013 0581/2013, Proc. 0035/2008, consultório odontológico, alte-
ração de endereço, ALBERTO BATISTA ROLIM ROSA JR.); (Prot. 0580/2013, 
Proc. 0139/2009, , ,aparelho de RX odontológico, alteração de endereço, AL-
BERTO BATISTA ROLIM ROSA JR.); (Prot. 0744/2013, Proc. 0121/2002, IVA-
NI RODRIGUES LEITE VIEIRA); (Prot.0691/2013, Proc. 0091/2004ALINE 
CAMARGO TAMBELLI)

alteraçãO de dadOs cadastrais – baiXa de rt
área de saÚde

Prot. 879/2013, Proc. 0318/2012,baixa de RT  substituto , RENATO 
TOSHIYUKI FUJIRO, 

deferimentO de alteraçãO de dadOs cadastrais – 
assunçãO de rt – área de saÚde

(Prot. 558/2013, Proc.0370/2010, DROGARIA RAIA DROGA-
SIL S/A  – FILIAL 370 –(Prot.558/13 Proc.0370/2010 ASSUNÇÃO DE 
RT SUBSTITUTO,CAROLINA DANIELI MARTINS) (Prot. 772/2013, 
Proc.0281/2012, atividade de FONOAUDIOLOGIA , CLINICA MR FONOAU-
DIOLOGIA LTDA - ME – ASSUNÇÃO DE RT SUBSTITUTO,ALINE MU-
NHOZ ROLIM)

impOsiçãO de autO de infraçãO 
(Prot. 0507/2013, Proc. 0059/2013, LIGIA APARECIDA RAVACCI - AIF 

Nº 0151); (Prot. 0068/2013, Proc. 0033/2013, drogaria, DROGARIA VILLE 
LTDA. - ME - AIF Nº 0068); (Prot. 0578/2013, Proc. 0080/2013, restaurante, 
LIGIA APARECIDA RAVACCI -  ME - AIF Nº 1067); (Prot. 0228/2013, Proc. 
0022/2013, igreja, COMUNIDADE LIVRE EM CRISTO - AIF Nº 0002); 

impOsiçãO de autO de penalidade 
(Prot. 0507/2013, Proc. 0059/2013, LIGIA APARECIDA RAVACCI - AIP 

Nº 0765);  (Prot. 0068/2013, Proc. 0033/2013, drogaria, DROGARIA VILLE 
LTDA. - ME - AIP Nº 0579); (Prot. 0578/2013, Proc. 0080/2013, restaurante, 
LIGIA APARECIDA RAVACCI -  ME - AIP Nº 0637);  (Prot. 0228/2013, Proc. 
0022/2013, igreja, COMUNIDADE LIVRE EM CRISTO - AIP Nº 0636); 

nOtificaçãO de recOlhimentO de multa 
(Prot. 0068/2013, Proc. 0033/2013, drogaria, DROGARIA VILLE LTDA. - 

ME - NRM Nº 0535

cancelamentO de autO de infraçãO 
(Prot. 0565/2013, Proc. 0077/2013, drogaria, DROGARIA RODOVIÁRIA 

ANDRIOLO LTDA. - ME - AIF Nº 0816);

GerAlDo Fortes soBrInHo
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

assuntO: publicaçãO da instauraçãO de prOcessO 
administrativO disciplinar

Portaria nº 01/2013 - Comissão Permanente Processante

Ref. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar de A. I. S.

O Secretário de Negócios Jurídicos Eliel Ramos Maurício Filho,  nos termos 
do Decreto Municipal nº 996, de 10 de janeiro de 2013, que versa sobre a dele-
gação de competência instaura Processo Administrativo Disciplinar para analisar 
a situação funcional da servidora pública municipal A. I. S., segundo consta do-
cumentos e relatórios enviados a esta Secretaria, considerando os Artigos 216 da 
Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008.

 
IlAIne nAlesso B. tAkAku

COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

renAtA MArIA sAntos sIlvA e BArros
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

vAnDA B. leMe roMAnHA
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

assuntO: publicaçãO da instauraçãO de prOcessO 
administrativO disciplinar 

Portaria nº 02/2013 - Comissão Permanente Processante

Ref. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar de E. L. L.

O Secretário de Negócios Jurídicos Eliel Ramos Maurício Filho, nos termos 
do Decreto Municipal nº 996, de 10 de janeiro de 2013, que versa sobre a dele-
gação de competência instaura Processo Administrativo Disciplinar para analisar 
a situação funcional do servidor público municipal E. L. L., segundo consta do-
cumentos e relatórios enviados a esta Secretaria, considerando os Artigos 216 da 
Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008.

IlAIne nAlesso B. tAkAku
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

renAtA MArIA sAntos sIlvA e BArros
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

vAnDA B. leMe roMAnHA
COMISSÃO PERMANENTE PROCESSANTE

edital de abertura dO pregãO presencial nº 10/2013 - 
prOcessO nº 024/2013

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMBIO COMPLETO PARA VEÍCULO FIAT 
DUCATO – SECRETARIA DE SAÚDE. SESSÃO: Dia 06.05.2013 a partir das 
09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013 (SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo nº 025/2013. MODALIDADE: 
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço pelo Lote OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA, PEDRIS-
CO E PÓ DE PEDRA PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVI-
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MENTOS E OBRAS DIVERSAS – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 
SESSÃO: Dia 06.05.2013 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

edital de abertura dO pregãO presencial nº 12/2013 
(sistema de registrO de preçOs) - prOcessO nº 026/2013

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Tonelada OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EMUL-
SÃO ASFÁLTICA RR2C E ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 PA-
RA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICÍPIO. SES-
SÃO: Dia 07.05.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

Os editais estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico 
de serviços – licitações-Pregão Presencial. 

hOmOlOgaçãO dO pregãO presencial nº 160/2012
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade 

Pregão Presencial nº. 160/2012 - Processo n°. 239/2012, que objetiva a aquisição 
de material escolar e de expediente para a rede municipal de ensino da Secretaria 
Municipal de Educação (Sistema de Registro de Preços), realizada conforme Ata 
de Sessão Pública, datada de 19 de novembro de 2012, com a presença do Pre-
goeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado 
aos proponentes:



Página 920/04/2013

hOmOlOgaçãO dO pregãO presencial nº 186/2012 (sistema 
de registrO de preçOs)

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade 
Pregão Presencial nº. 186/2012 - Processo n°. 278/2012, que objetiva a AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS), realizada conforme Ata de Sessão Pública, datada de 28 de 
dezembro 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:
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Itapetininga, 25 de março de 2013. 

luIs AntonIo DI FIorI FIores CostA 
PREFEITO MUNICIPAL

eXtratO de cOntratO nº 10/2013 mOdalidade: pregãO 
presencial nº 02/2013 prOcessO nº: 07/2013 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONTRATA-
DA: VIVO S/A. VALOR TOTAL: R$ 77.188,80.  OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFO-
NIA CELULAR MÓVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ASSINA-
TURA: 10.04.2013 VIGÊNCIA: 12 meses.  PROPONENTES: 01. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2013 MODALIDADE: Pregão Pre-
sencial nº 05/2013 PROCESSO Nº: 011/2013 CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga CONTRATADA: NOTA CONTROL TEC-
NOLOGIA LTDA. VALOR TOTAL: R$180.000,00.  OBJETO: serviços de 
FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZA-
DO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DA 
ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA (ISSQN), QUE OPERE EM AMBIENTE WEB, E COM 
TECNOLOGIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELE-
TRÔNICA. ASSINATURA: 10.04.2013 VIGÊNCIA: 12 meses.  PROPO-
NENTES: 01. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2013 CONTRATADA: LABORA-
TORIO DE PATOLOGIA CLINICA ITAPETININGA LTDA. VALOR TO-
TAL: R$ 183.000,00. EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2013 CONTRA-
TADA: LABCLIN LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA 
- ME. VALOR TOTAL: R$120.000,00.  EXTRATO DE CONTRATO Nº 
14/2013 CONTRATADA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
PAULISTA LTDA-EPP. VALOR TOTAL: R$ 239.000,00. MODALIDA-
DE: Dispensa nº 03/2013 PROCESSO Nº: 017/2013 CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Itapetininga. OBJETO: Contratação de empresa 
para realização de exames auxiliares de diagnóstico e terapias (SADT) 
em exames laboratoriais para atender a toda rede básica de saúde e refe-
renciada com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. ASSINATURA: 01.04.2013 VIGÊNCIA: 90 dias.  

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2013 MODALIDADE: Pregão Pre-
sencial nº 01/2013 PROCESSO Nº: 06/2013 CONTRATANTE: Prefeitu-
ra Municipal de Itapetininga CONTRATADA: NOGUEIRA & MORELLI 
LTDA-ME. VALOR TOTAL: R$ 35.200,00. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDA-

GEM QUE VISA ATENDER A ACOMODAÇÃO DE TRABALHADORES 
DA CODASP CONFORME OBRIGAÇÕES DEFINIDAS NO CONVÊ-
NIO DO PROGRAMA “MELHOR CAMINHO” 6º FASE. ASSINATURA: 
27.03.2013 VIGÊNCIA: 05 meses.  PROPONENTES: 01. 

Itapetininga, 17 de abril de 2013. 

luIs AntonIo DI FIorI FIores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

atribuiçãO de prOfessOr cOncursO pÚblicO nº 
001/2011 - cOntrataçãO clt

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 
o (s) candidato (s) habilitado (s) e classificado (s), com documentação 
entregue e Perícia concluída, do nº 124 ao nº 183, do Concurso Público 
001/2011, para que compareçam na atribuição de aulas no dia 23 de abril 
de 2013, às 18:00 h, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua 
Padre Albuquerque, 940 – Centro. A contratação para o emprego será sob 
o regime CLT.

As atribuições acontecem nas terças e quintas-feiras, no horário das 
18:00 h e o Professor de Educação Básica  PEB I habilitado poderá com-
parecer munido de carteira de identidade para participar da Atribuição.

ProF. GerAlDo MIGuel De MACeDo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

edital de chamamentO – 043/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 
a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigi-
dos no referido Edital, no período de 22 à 26 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:– COLETOR DE LIXO – Ref. 05

noMe      rG           ClAs.
MARCOS ROBERTO MENDES MACHADO 3.407.480-0 53°
JOSIAS ELIEL DE MORAES   28.793.478-0 54°
RENATO ALVES DA SILVA   27.704.485-6 55°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 17 de abril de 2013

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamentO – 044/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 
a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
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relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigi-
dos no referido Edital, no período de 22 à 26 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 LÍNGUA PORTUGUESA PEB II  

noMe      rG           ClAs.
VALDICLEIA BERNARDO VIEIRA DA SILVA 40.208.995-9 9°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 17 de abril de 2013

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamentO – 045/2013

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 exigi-
dos no referido Edital, no período de 22 à 26 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.
ADRIANA PEREIRA MAGNATTI   35.562.141-1 

13°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 17 de abril de 2013

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamentO – 046/2013

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 exigi-
dos no referido Edital, no período de 22 à 26 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.
MARIANA DE MEDEIROS FRANCI  40346710-x 124°
CLEIDE DOS SANTOS PINHEIRO DE   33797975-3 125°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-

tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 19 de abril de 2013

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamentO – 002/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca o(s) candidato (s) habilitado (s) e classificados do n° 184 (cento e 
vinte e quatro) até o n° 243 (cento e oitenta e três) do Concurso Público 
nº 001/2011, para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 22 à 26 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 na nomeação para o emprego sob o regime CLT de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I em conformidade com a 
resolução da SME n° 388/2013 de 11 de abril de 2013.

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 19 de abril de 2013

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

edital de chamamentO

A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária Regina 
Maria Vieira Palma, Professora de Geografia – PEB II, Faixa 04, lotada 
na Secretaria da Educação, que tendo sido verificado o seu não compare-
cimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente 
edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocado a 
se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal, findo prazo, será demitido por 
abandono de cargo nos termos da legislação vigente.

Itapetininga, 20 de abril de 2013.

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

lei nº 5.704, de 12 de abril de 2013

Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 

de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito es-
pecial, no valor de R$ 6.255.000,00 (seis milhões, duzentos e cinqüenta e 
cinco mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Educa-
ção, para atender as despesas com serviços de preparo de merenda escolar.
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Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através da anulação parcial da seguinte dotação orçamen-
tária:

02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(168) – 123650029.1094-4490.51 – Obras e Instalações R$ 6.255.000,00
Total das anulações                  R$ 

6.255.000,00

Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 
(Lei Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho 
de 2012).

Art. 4º 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 doze dias de abril 
de 2013.

HIrAM AYres MonteIro JunIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.705, de 12 de abril de 2013

Dá o nome do senhor João Faustino do Carmo à via pública que espe-
cifica. 

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

Art. 1º Passa a denominar-se rua João Faustino do Carmo a rua 10 
localizada no Distrito do Rechã, com início na rua 12 e com término na 
rua Gumercindo Feliciano de Medeiros, com largura de 14,00 metros e 
extensão de 58,00 metros.

Art. 2º 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 doze dias de abril 
de 2013.

HIrAM AYres MonteIro JunIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

decretO nº 1.040, de 12 de abril de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.704, 
de 12 de abril de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 
Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no 
valor de R$ 6.255.000,00 (seis milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil 

reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Educação, para 
atender as despesas com serviços de preparo de merenda escolar.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através da anulação parcial da seguinte dotação orçamen-
tária:

02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(168) – 123650029.1094-4490.51 – Obras e Instalações R$ 6.255.000,00
Total das anulações                 R$ 6.255.000,00

Art. 3º Fica incluído no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Muni-
cipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho de 2012).

Art. 4º 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 doze dias de abril 
de 2013.

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HIrAM AYres MonteIro JunIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

decretO nº 1.041, de 17 de abril de 2013

Dispõe sobre alteração do Decreto nº 907, de 28 de junho de 2012, que 
“Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Educação, man-
dato 2012 a 2014”.

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

Considerando os autos do processo nº 18717-001/2013, protocolado 
nesta prefeitura Municipal, 

DECRETA:
Art. 1º Os Incisos IX e XI do Art. 1º do Decreto nº 907, de 28/06/2012, 

passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º....
...
IX – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Valdinéia Aparecida Francisco Leme;
Suplente: Mariana Garrigós Nóbrega.
...
XI – Representantes do Conselho Tutelar de Itapetininga:
Titular: Joseane Fernanda de Olivira;
Suplente: Rogério Brás Sardela.
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 dezessete dias de 
abril de 2013.

GerAlDo MIGuel De MACeDo 
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 
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decretO nº 1.042, de 17 de abril de 2013

Dispõe sobre o regulamento de uniformes, brasão, bandeira, símbolo, 
estandarte e identificação de viaturas e motocicletas da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga, e dá outras providências.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 
Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Requerimento nº 14.856, de 25 de março de 2013, 
protocolado nesta Prefeitura,

DECRETA:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade prescrever os uni-

formes da Guarda Civil Municipal de Itapetininga e regular seu uso, posse 
e composição.

Art. 2º O uniforme é o símbolo da autoridade e seu uso correto é ele-
mento primordial na boa apresentação individual e coletiva do pessoal da 
Guarda Civil Municipal, constituindo-se em importante fator para o forta-
lecimento da disciplina e o bom conceito da Instituição perante a opinião 
pública.

Art. 3º A Guarda Civil Municipal fornecerá gratuitamente os uniformes 
de posse obrigatória a todos os seus componentes, que por força de suas 
atribuições estão obrigados a usá-los, exceto meias, tarjetas de identifica-
ção, tênis, peças complementares não essenciais para execução do serviço 
ou peças que possam ser utilizadas de forma pessoal.

Art. 4º A posse e o uso dos uniformes prescritos neste regulamento 
constituem privilégio absoluto dos integrantes da Guarda Civil Municipal.

Art. 5º É proibido alterar as características dos uniformes, bem como 
sobrepor aos mesmos, peças, artigos, insígnias ou distintivos de qualquer 
natureza não previstos neste regulamento.

Art. 6º Constitui obrigação de todo componente da Guarda Civil Mu-
nicipal zelar por seu uniforme e pela correta apresentação em público de 
seus subordinados, diretos ou indiretos, em geral.

Art. 7º O zelo e o capricho com as peças de uniforme que o Guarda 
Civil Municipal usa são demonstrações do seu ânimo profissional e mais 
do que isto, respeito aos cidadãos e amor à causa pública. 

Parágrafo Único. Dentre os cuidados previstos no caput deste artigo 
estão à limpeza, a manutenção e o brilho nos metais, o polimento dos cal-
çados e a boa apresentação dos tecidos devidamente passados com apre-
sentação dos vincos verticais nas calças.

Art. 8º Ao Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, por 
delegação do Prefeito do Município de Itapetininga, caberá baixar os atos 
complementares a este Regulamento, relativamente aos seguintes assun-
tos:

I -  modificação de detalhes dos uniformes ou alteração de matéria-
-prima de acordo com a evolução tecnológica e as disponibilidades de 
mercado;

II -  criação, modificação, extinção ou incorporação de insígnias ou 
distintivos;

III -  criação, modificação, extinção ou incorporação de meda-
lhas;

IV -  criação, modificação, extinção ou incorporação de estan-
darte da Guarda Civil Municipal.

CAPÍTULO II – DOS UNIFORMES
Art. 9º A classificação, a posse, a composição e o uso dos uniformes 

básicos obedecem às seguintes prescrições, definidas pela ocasião:
I) Uniforme de Gala: O uniforme de gala é de uso facultativo para todos 

os integrantes da Guarda Civil Municipal, exceto para o Subcomandante e 
Comandante, sendo composto por:

a) Túnica azul-marinho com botões dourados;
b) Camisa branca com colarinho;
c) Gravata azul-marinho vertical;
d) Calça social azul-marinho;
e) Cinto de “nylon” azul tipo militar com fivela dourada;
f) Meias pretas;
g) Quepe em tecido denominado “Gabardine” preto;
h) Sapatos pretos com cadarço conforme modelo definido pela corpo-

ração.
§1º Para o quadro feminino, a calça social é substituída por saia e a 

gravata por gravata feminina e fica possibilitado o uso de meia-calça na 
cor da pele.

§2º O uniforme de gala destina-se para o uso em recepções de gala, so-
lenidades oficiais ou atos sociais, reuniões ou cerimônias, desfiles cívicos 
ou comemorativos, solenidades e eventos diversos, conforme determina-
ção do Comandante da Guarda Civil Municipal.

II) Uniforme de Passeio: O uniforme de passeio é de uso facultativo 
para todos os integrantes da Guarda Civil Municipal Itapetininga, exceto 
para o Subcomandante e Comandante, sendo composto por:

a) Calça social azul-marinho;
b) Camisa social meia manga azul-marinho;
c) Sapatos pretos com cadarço conforme modelo definido pela corpo-

ração;
d) Meias pretas;
e) Quepe em Tecido Panamá (Azul Marinho);
f) Cinto de “nylon” azul tipo militar com fivela cromada;
§1º Para o quadro feminino, a calça social é substituída por saia e fica 

possibilitado o uso de meia-calça na cor da pele.
§2º O uniforme de passeio destina-se para o uso em solenidades ofi-

ciais ou atos sociais, reuniões ou cerimônias, desfiles cívicos ou comemo-
rativos, solenidades e eventos diversos, conforme determinação do Co-
mandante da Guarda Civil Municipal.

III) Uniforme de serviço: 
a) Uniforme de serviço operacional: O uniforme de serviço operacio-

nal básico é de uso obrigatório para todos os integrantes da Guarda Civil 
Municipal de Itapetininga, sendo composto por:

1. Camisa meia manga azul-marinho;
2. Calça azul-marinho;
3. Bota cano curto preta com cadarço;
4. Cinto de “nylon” azul marinho tipo militar com fivela cromada;
5. Gorro com pala azul marinho;
6. Meias pretas;
7. Cinturão de couro preto com complementos.
Parágrafo Único. O uniforme de serviço operacional básico destina-se 

para o uso em atividades diárias internas, externas ou por determinação do 
Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga.

b) Uniforme de serviço de Motociclista: O uniforme de serviço de mo-
tociclista é de uso obrigatório para todos os integrantes dessa modalidade 
de patrulhamento da Guarda Civil Municipal Itapetininga, sendo compos-
to por:

1. Camisa meia manga azul marinho;
2. Calça tipo culote azul-marinho;
3. Botas pretas de motociclista;
4. Cinto de “nylon” azul marinho tipo militar com fivela cromada;
5. Meias pretas;
6. Gorro com pala azul marinho;
7. Cinturão de couro preto com complementos;
8. Capacete na cor preta;
9. Blusão de couro preto;
10. Luvas “meio-dedo” de couro preto;
11. Óculos de segurança.
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Parágrafo Único. O uniforme de serviço de motociclista destina-se para 
o uso em atividades diárias externas ou por determinação do Comandante 
da Guarda Civil Municipal de Itapetininga.

c) Uniforme de serviço de Bike: O uniforme de serviço de bike é de uso 
obrigatório para todos os integrantes dessa modalidade de patrulhamento 
da Guarda Civil Municipal Itapetininga, sendo composto por:

1. Camisa tipo pólo na cor azul-marinho;
2. Calção azul-marinho, tipo bermuda;
3. Cinto de “nylon” azul marinho tipo militar com fivela cromada;
4. Meias brancas;
5. Capacete na cor preta;
6. Cinturão de couro preto com complementos;
7. Luvas “meio-dedo” de couro preto;
8. Óculos de segurança;
9. Tênis preto.
Parágrafo Único. O uniforme de serviço de bike destina-se para o uso 

em atividades diárias externas ou por determinação do Comandante da 
Guarda Civil Municipal de Itapetininga.

IV) Uniforme para gestantes: O uniforme para gestantes é de uso obri-
gatório para todas as integrantes de patrulhamento da Guarda Civil Mu-
nicipal Itapetininga durante o período de gestação, sendo composto por:

a) Vestido de gestante na cor azul-marinho;
b) Camisa branca manga curta ou cumprida;
c) Meia-calça cor da pele;
d) Sapatos pretos de salto baixo.
Parágrafo Único. O uniforme para gestantes destina-se para o uso em 

atividades diárias internas.
V) Uniforme para educação física: O uniforme para educação física é 

obrigatório para todos os integrantes da Guarda Civil Municipal de Itape-
tininga, sendo composto por: 

a) Calção na cor azul-marinho para os integrantes do sexo masculino;
b) Short na cor azul-marinho para as integrantes do sexo feminino;
c) Camiseta meia manga, gola em V, de malha branca com gola e pu-

nho na cor azul-marinho;
d) Abrigo, composto de duas peças, blusa e calça na cor azul-mari-

nho;
e) Tênis pretos;
f) Meias brancas.
§1º O uniforme para educação física destina-se para uso em atividades 

de educação física, ou por determinação do Comandante da Guarda Civil 
Municipal de Itapetininga.

§2º O uniforme para educação física do Subcomandante e Comandante 
será composto por:

a) Calção na cor azul-marinho para os integrantes do sexo masculino, 
com uma faixa de 1,5 cm nas laterais, na cor amarela;

b) Short na cor azul-marinho para as integrantes do sexo feminino, 
com uma faixa de 1,5 cm nas laterais, na cor amarela;

c) Camiseta meia manga, gola em V, de malha branca, com punho e 
gola na cor amarela;

d) Abrigo, composto de duas peças, blusa e calça na cor azul-marinho 
com uma faixa de 1,5 cm nas laterais da calça, na cor amarela;

e) Tênis pretos;
f) Meias brancas tipo soquete.
VI) Uniforme para serviço administrativo: O uniforme para serviço ad-

ministrativo é facultativo para todos os integrantes da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga, que exercerem atividades administrativas, sendo 
composto por: 

a) Camisa tipo pólo na cor branca, com gola na cor azul-marinho e 
punho na cor azul-marinho;

b) Calça azul-marinho;
c) Bota cano curto preta com cadarço;

d) Cinto de “nylon” azul marinho tipo militar com fivela cromada;
e) Meias pretas;
Parágrafo Único. O uniforme para serviço administrativo do Subco-

mandante e Comandante será composto por:
a) Camisa tipo pólo na cor branca, com punho na cor amarela e gola 

na cor amarela;
b) Calça azul-marinho;
c) Bota cano curto preta com cadarço;
d) Cinto de “nylon” azul marinho tipo militar com fivela cromada;
e) Meias pretas.

CAPÍTULO III – DAS PEÇAS COMPLEMENTARES
Art. 10 As peças complementares de que trata o presente regulamento 

são as seguintes:
I -  capa de chuva azul-marinho de “nylon” opaco com capus;
II -  barreta;
III -  tarjeta de identificação em pano azul-marinho e o nome em 

letras amarelas e outras informações;
IV -  cordel do apito na cor preta;
V -  porta-espargidor;
VI -  jaqueta azul-marinho; 
VII -  prendedor de gravata;
VIII -  broche metálico;
IX -  conjunto impermeável para motociclista azul-marinho com 

inscrição nas costas com o dístico “Guarda Civil Municipal” na cor prata 
refletiva;

X -  colete à prova de balas, na cor azul marinho;
XI -  camiseta azul marinho, gola em V;  
XII -  distintivos, Insígnias, peças e/ou artigos previamente defi-

nido, posteriormente autorizado pelo Comandante da Guarda Civil Muni-
cipal;

XIII -  boina azul-marinho;
XIV -  capote azul-marinho;
XV -  coturno;
XVI -  braçal;
XVII -  óculos de sol;
XVIII -  porta-luvas descartáveis;
XIX -  Top feminino na cor preta;
XX -  porta-lanterna;
XXI -  porta-canivete;
XXII -   tonfa;
XXIII -  coldre;
XXIV -  porta-algema;
XXV -  porta-cartucho capacidade 12 cartuchos com aba de prote-

ção;
XXVI -  porta-Jet Loader; 
XXVII -  Speed Loader;
XXVIII -  calção término feminino e masculino;
XXIX -  colete refletivo;
XXX -  porta-talão .
§ 1º A tarjeta de identificação prevista no inciso III deverá ser usada à 

direita acima do bolso.
§ 2º Os distintivos de cursos de aperfeiçoamento deverão ser usadas a 

direita acima da tarjeta de identificação e os de cursos de formação deve-
rão ser usados abaixo da pestana que fecha o bolso direito.

§ 3º O uso de distintivos de curso de aperfeiçoamento está limitado a 
03 (três) peças e os de cursos de formação está limitado a 01(uma) peça, 
por pessoa, previamente definidos pelo Comandante da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga.

§ 4º São complementos obrigatórios do cinto de couro preto: coldre, 
porta-algema, porta-cartucho com capacidade para 12(doze) cartuchos 
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com aba de proteção fechado com velcro, porta-tonfa, porta-fiel retrátil, 
tudo na cor preta.

§ 5º As medalhas serão utilizadas abaixo da pestana do bolso esquerdo.
§ 6º As barretas serão utilizadas acima do bolso esquerdo.
§ 7º O uso de medalhas está limitado a 01 (uma) peça por pessoa.
§ 8º O uso de barretas está limitado a 03 (três) peças por pessoa, nas 

camisas operacionais.
§ 9º A camiseta azul marinho, cola em V, poderá ser utilizada por de-

baixo da camisa do uniforme de serviço operacional, descrita no inciso III, 
alínea “a”, item 1; e do uniforme de serviço de motociclista, descrita no 
inciso III, alínea “b”, item 1.

§ 10 A boina, o coturno, o braçal e o capote somente poderão ser utili-
zados em atividades ou modalidades operacionais especificas, conforme 
autorização do Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, 
sendo proibido o uso para deslocamentos da residência para o serviço e 
vice-versa.

§ 11 O uso do top feminino é obrigatório por debaixo da camiseta do 
uniforme de educação física, sendo facultativo o seu uso em outros uni-
formes.

§ 12 É permitido o uso de óculos de sol discreto, não espelhado, desde 
que por prescrição médica ou mediante autorização do Comandante.

§ 13 Os braçais deverão ser utilizados na manga direita do respectivo 
uniforme;

§ 14 O calção térmico poderá ser utilizado por debaixo do calção do 
uniforme de educação física;

CAPÍTULO IV - DESCRIÇÃO DAS INSÍGNIAS E DIVISAS
Art. 11 As insígnias deverão ser usadas pelos ocupantes dos cargos de 

Inspetor Chefe, Subcomandante e Comandante da Guarda Civil Municipal 
de Itapetininga, sempre nos ombros, sobre as luvas e no sentido longitu-
dinal da platina;

I -  O ocupante do cargo Inspetor Chefe da Guarda Civil Municipal de 
Itapetininga, ostentará insígnia composta por duas divisas simples retan-
gular com vértice voltado para o botão aplicado sobre as luvas removíveis 
no sentido longitudinal das platinas, com uma coroa de louro, saindo da 
última divisa no sentido do botão e em seu interior um triângulo e no cen-
tro do triângulo o brasão de armas do município; 

II -  O ocupante do cargo Subcomandante da Guarda Civil Municipal 
de Itapetininga ostentará insígnia composta por quatro divisas simples re-
tangular com vértice voltado para o botão aplicado sobre as luvas removí-
veis no sentido longitudinal das platinas, com uma coroa de louro, saindo 
da última divisa no sentido do botão e em seu interior um triângulo e no 
centro do triângulo o brasão de armas do município; 

III -  O ocupante do cargo de comandante da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga, ostentará insígnia composta por cinco divisas sim-
ples retangular com vértice voltado para o botão aplicado sobre as luvas 
removíveis no sentido longitudinal das platinas, com uma coroa de louro, 
saindo da última divisa no sentido do botão e em seu interior triângulo e 
no centro do triângulo o brasão de armas do município.

§ 1º As luvas serão na cor azul-marinho com as divisas e demais com-
plementos na cor amarelo para o uniforme operacional. 

§ 2º Para os uniformes de gala, será utilizada platina móvel de veludo 
na cor preta, com botão dourado chapado, serão bordadas com fio de ouro 
as insígnias correspondentes ao cargo; 

§ 3º Para os uniformes de passeio, será utilizada platina móvel de velu-
do na cor azul-marinho, com botão dourado chapado, serão bordadas com 
fio de ouro, as insígnias correspondentes ao cargo;

§ 4º Será bordado com fio de ouro, na gola da túnica do uniforme de 
gala, uma coroa de louro em ambos os lados.

CAPÍTULO VI - DO BRASÃO, DO SÍMBOLO, DA BANDEIRA E DO 
ESTANDARTE

Art. 12 O Brasão da Guarda Civil Municipal de Itapetininga tem a 

seguinte descrição heráldica: um escudo na cor branca, com contorno na 
cor azul céu profundo, em seu interior um gibão (vestimenta antiga) em 
sua cor natural, um machado e uma arma em ouro, simbolizando a des-
cendência de Sorocaba. Na parte de cima, escrito GUARDA CIVIL MU-
NICIPAL na cor preta e na parte de baixo um listel com fundo na cor azul 
céu profundo, escrito ITAPETININGA na cor branca. Ladeando o escudo, 
seis estrelas na cor branca, com contornos em preto, sendo três do lado 
direito e três do lado esquerdo, as seis estrelas representam os Distritos de 
Varginha, Conceição, Morro do Alto, Tupi, Rechã e Gramadinho, na parte 
superior do escudo alinhada ao centro, uma estrela em tamanho maior do 
que as demais estrelas, representando a cidade de Itapetininga.

Art. 13 O Símbolo da Guarda Civil Municipal de Itapetininga tem a se-
guinte descrição heráldica: três círculos, sendo que o interior do primeiro 
na cor branca e inserido o Brasão de Armas do Município de Itapetininga, 
o segundo na cor preta, na parte superior escrito “GUARDA CIVIL MU-
NICIPAL” em letras brancas e na parte inferior “ITAPETININGA” em 
letras brancas, o terceiro circulo na cor branca, na parte superior escrito 
“PATRULHEIRO” em letras pretas e na parte inferior escrito “PROTE-
TOR E AMIGO” em letras pretas. 

Art. 14 A Bandeira da Guarda Civil Municipal de Itapetininga tem a se-
guinte descrição heráldica: medindo 1(um) metro e 90 (noventa) centíme-
tros de largura por 1(um) metro e 30 (trinta) centímetros de comprimento, 
sendo que na extremidade superior da bandeira é na cor azul-marinho, 
representando a cor padrão das Guardas Civis Municipais e referenciando 
a proteção aos munícipes, medindo 1(um) metro e 90 (noventa) centíme-
tros de largura por 30 (trinta) centímetros de comprimento, a extremidade 
inferior da bandeira é na cor amarela, referenciando a alegria com que é 
executado a missão de proteger a comunidade itapetiningana, medindo 
1(um) metro e 90 (noventa) centímetros de largura por 30 (trinta) centíme-
tros de comprimento e o centro é branca, referenciando a paz e harmonia 
que tem que imperar entre a Guarda Civil Municipal e os Munícipes, me-
dindo 1(um) metro e 90 (noventa) centímetros de largura por 70 (setenta) 
centímetros de comprimento, sendo que ao centro na faixa branca, ficará 
o brasão da Guarda Civil Municipal com as seguintes dimensões: o escu-
do 40 (quarenta) centímetros de altura por 40 (quarenta) centímetros de 
largura e as estrelas medindo 5 (cinco) centímetros, incluindo o escudo. 
As três divisões da bandeira azul-marinho, branca e amarelo serão distri-
buídas em diagonal. 

Art. 15 O Estandarte da Guarda Civil Municipal de Itapetininga tem a 
seguinte descrição heráldica: medindo 70 (setenta) centímetros de largura 
por 50 (cinqüenta) centímetros de comprimento, na cor branca e ao centro 
o símbolo da Guarda Civil Municipal de Itapetininga com a seguinte di-
mensão: 25 (vinte e cinco) centímetros de diâmetro.

CAPÍTULO VII - DAS REGRAS DE USO
Art.16 No gorro de pala, o brasão da Guarda Civil Municipal de Itape-

tininga será bordado na parte frontal e terá as seguintes dimensões: 6(seis) 
centímetros de largura por 6(seis) centímetros de altura, incluindo o escu-
do, sendo que na lateral direita com a bandeira do Município de Itapetinin-
ga bordada, com as dimensões de 5 (cinco) centímetros de comprimento 
por 3(três) centímetros de altura e na lateral esquerda com a bandeira do 
Estado de São Paulo bordada, com as dimensões de 5(cinco) centímetros 
de comprimento por 3 (três) centímetros de altura;

§ 1º O gorro de pala do Inspetor Chefe da Guarda Civil Municipal de 
Itapetininga terá na extremidade da pala (viseira), em toda sua extensão, 
um filete na cor amarela, não mais do que 4 (quatro) milímetros de largura;

§ 2º O gorro de pala do Subcomandante e Comandante da Guarda Civil 
Municipal de Itapetininga terá na extremidade da pala (viseira), em toda 
sua extensão, um filete na cor amarela, não mais do que 4(quatro) milíme-
tros de largura e na parte superior da pala (viseira) dois ramos amarelos de 
cinco folhas e frutos de louro partindo das extremidades laterais.

Art. 17 No colete anti-balístico, o brasão da Guarda Civil Municipal de 
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Itapetininga será bordado na parte frontal, lado esquerdo, altura do peito, 
com as seguintes dimensões: 8 cm de largura por 8 (oito) centímetros de 
altura, incluindo o escudo.

Art. 18 Na camisa dos uniformes de passeio, de serviço operacional, 
de serviço de motociclista, de serviço de bike, de educação física e pa-
ra serviço administrativo deverá ser bordada a bandeira do município de 
Itapetininga, na manga direita, com as dimensões 7 (sete) centímetros de 
comprimento por 5 (cinco) centímetros de altura, e na manga esquerda a 
bandeira do Estado de São Paulo, sendo que ambas as bandeiras devem 
serem fixadas à  5 (cinco) centímetros da costura superior da manga.

Art. 19 As camisas dos uniformes de passeio, de serviço operacional e  
de serviço de motociclista deverão ter o brasão da Guarda Civil Municipal 
de Itapetininga, do lado esquerdo, acima do bolso.

Art. 20 As camisas dos uniformes de serviço de bike, de educação físi-
ca e para serviço administrativo deverão ter o brasão da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga, do lado esquerdo, na altura da mamaria esquerda; 

Art. 21 Na jaqueta azul-marinho deverão ser bordadas a bandeira do 
município de Itapetininga, na manga direita, com as dimensões 7 (sete) 
centímetros de comprimento por 5 (cinco) centímetros de altura, e na man-
ga esquerda a bandeira do Estado de São Paulo, sendo que ambas as ban-
deiras devem serem fixadas à  5 (cinco) centímetros da costura superior 
da manga e na parte frontal, na altura da mamaria esquerda deverá ser 
bordado o brasão da Guarda Civil Municipal, medindo 6(seis) centímetros 
de largura por 6 (seis) centímetros de altura, incluindo o escudo.

Parágrafo Único. Aplicam-se ao capote, peça complementar prevista no 
inciso XIV do artigo 10 desta Lei, as especificações contidas neste artigo. 

Art. 22 No capacete, o Brasão será fixado na parte frontal externa, com 
a dimensão: com 6 (seis) centímetros de largura por 6 (seis) centímetros 
de altura, incluindo o escudo, sendo que, na lateral direita, será fixado a 
bandeira do Município de Itapetininga, medindo 4(quatro) centímetros de 
altura por 7(sete) centímetros de largura e na lateral esquerda, a bandeira 
do Estado de São Paulo, medindo 4(quatro) centímetros de altura por 7 
(sete) centímetros de largura, na parte traseira externa, será fixado o dizer 
“Guarda Civil Municipal” com 2(dois) centímetros de altura, e o traço da 
letra com largura de meio centímetro, na cor amarela, sendo as duas pri-
meiras palavras em sobreposição à terceira. 

Art. 23 As viaturas da Guarda Civil Municipal de Itapetininga serão 
identificadas da seguinte forma:

§ 1° Na parte central das portas dianteiras, o símbolo da Guarda Civil 
Municipal de Itapetininga com as dimensões de 25 (vinte e cinco) centí-
metros de diâmetro.

§ 2° Na parte central do capô do motor, o brasão da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga com as dimensões de 25(vinte e cinco) centímetros 
de altura por 25 (vinte e cinco) centímetros de largura incluindo o escudo.

§3° Os números “153” deverão ser usados nas laterais direita e esquer-
da, na parte traseira da viatura, acima da roda, com 10(dez) centímetros de 
altura e o traço com largura de 1(um) centímetro de largura. 

§ 4° Na parte superior esquerda da traseira da viatura e nas laterais 
dianteiras, direita e esquerda da viatura, acima da roda, deverá ser afixado 
o prefixo da viatura medindo 10(dez) centímetros de altura, com traçado 
das letras com meio centímetro de largura.

§5º Na parte superior direita da traseira da viatura, deverá ser afixada 
o Brasão municipal ou outro símbolo que seja adotado pelo Município, 
medindo 20(vinte) centímetros de comprimento por 12(doze) centímetros 
de altura;

§ 6º As viaturas utilizadas pela Guarda Civil Municipal serão preferen-
cialmente na cor azul-marinho, podendo utilizar viatura de outra cor, con-
forme entendimento do Comandante, com a anuência do Prefeito Munici-
pal, para atividades operacionais específicas, buscando assim, diferenciar 
tal modalidade de serviço.

Art. 24 As motocicletas da Guarda Civil Municipal de Itapetininga se-

rão identificadas da seguinte forma:
I -  Nas laterais da carenagem direita e esquerda, será afixado o sím-

bolo da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, com 14 (quatorze) centí-
metros de diâmetro.

II -  Na carenagem do farol, será afixado o Brasão da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itapetininga, com as seguintes dimensões: 8(oito) centímetros 
de altura por 8(oito) centímetros de largura, incluindo o escudo.

Parágrafo Único. Aplicam-se, no que couber, às bicicletas as especifi-
cações contidas neste artigo.

Art. 25 O uso de condecorações concedidas por autoridades estranhas à 
Guarda Civil Municipal depende de registro e autorização do Comandante 
da Guarda Civil Municipal, exceto quando a autoridade concedente for o 
Presidente da República e/ou o Governador do Estado de São Paulo. 

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26 Caberá ao Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapeti-

ninga, e na sua ausência ao Subcomandante, fiscalizar as especificações 
técnicas dos uniformes e tomar providências no sentido de obter a máxima 
uniformidade em relação às cores, padronagem, textura dos tecidos, resis-
tência, apresentação e qualidade dos materiais empregados, competindo, 
nesse sentido, dispor sobre o padrão das peças dos uniformes previstos 
neste Regulamento.

Parágrafo Único. Os casos omissos serão disciplinados através de Re-
solução ou Ordem de Serviço.

Art. 27 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 dezessete dias de 
abril de 2013.

luIZ PAulo rIBeIro DA sIlvA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HIrAM AYres MonteIro JunIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

pOrtaria nº 276, de 12 de abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 18003-005/2013, protocolado 
nesta prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Ana Isa Prates Telles Alves Sch-
neider, Diretora, Ref, V, em comissão, lotada na Secretaria de Administra-
ção e Finanças, a partir de 12/04/2013.

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 

pOrtaria nº 277, de 12 de abril de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 
Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando os autos do processo nº 18293-001/2013, protocolado 
nesta prefeitura Municipal, e em consonância com o artigo 30, incisos I e 
II, e caput do artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
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estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, resolve: 
Art. 1º Alterar a nomenclatura das Unidades Escolares, abaixo relacio-

nadas, devido a mudança no tipo de atendimento, a partir de 05/02/2013:

Nomenclatura Antiga
EMEIF Profª Isolina Leonel Ferreira 

Nomenclatura Nova
EMEI Profª Isolina Leonel Ferreira

Nomenclatura Antiga   
EMEIF Profª Maria Benedicta Bastos Martins 

Nomenclatura Nova
EMEI Profª Maria Benedicta Bastos Martins

Nomenclatura Antiga   
EMEIF Profª Laura Calazans Luz Moura 

Nomenclatura Nova
EMEI Profª Laura Calazans Luz Moura

Nomenclatura Antiga   
EMEF Bairro do Retiro 

Nomenclatura Nova
EMEIF Bairro do Retiro

Nomenclatura Antiga   
EMEIF Prof. Isaltino Válio 

Nomenclatura Nova
EMEI Prof. Isaltino Válio

Art. 2º Alterar a nomenclatura da unidade escolar, abaixo relacionaad, 
devido a mudança no tipo de atendimento, a partir de 22/03/2013:

Nomenclatura Antiga 
EMEF Joaquina Maria Antunes de Proença 

Nomenclatura Nova
EMEIF Joaquina Maria Antunes de Proença

Art. 3º 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 278, de 17 de abril de 2013

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

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Ângela Maria Soares Galdino, 
Assessora, Ref. III, em comissão, lotada no Fundo Social de Solidarieda-
de, junto a Secretaria de Gabinete, a partir de 17/04/2013.

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 279, de 17 de abril de 2013

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

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do Senhor Vinicius de Oliveira 
Recalde, Coletor de Lixo, Ref. 05, objeto da Portaria nº 271, de 11/04/2013, 
por não entrar em exercício.

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 280, de 17 de abril de 2013

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

Art. 1º Retificar a Portaria nº 261, de 03/04/2013 do Sr. Felipe Araujo 
Moreira, Jornalista, Ref. 11, onde consta “Concurso Público nº 002/2011”, 
leia-se “Concurso Público nº 001/2011”.

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 281, de 17 de abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 18578-039-039/2013, protocola-
do nesta prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Ana Paula de Oliveira Azevedo, Pro-
fessora de Educação Básica II – Fundamental, Faixa 04, lotada na Secre-
taria da Educação, a partir de 16/04/2013.

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 282, de 17 de abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 18280-039-039/2013, protocola-
do nesta prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Helida Conceição Bueno, Auxiliar 
de Escriturária, Ref. 05, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 
12/04/2013.

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

luIs AntonIo DI FIorI FIores CostA 
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PREFEITO MUNICIPAL

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

pOrtaria nº 283, de17 de abril de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir 
de 23 DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Con-
curso Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– COLETOR DE LIXO– Ref. 05

noMe                 ClAs.
MARCOS ROBERTO BATISTA GOES    41°
GILDO BATISTA       52°

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 284, de 17 de abril de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir 
de 23 DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Con-
curso Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– VIGIA– Ref. 04

noMe                 ClAs.
ELISEU GONÇALVES DE OLIVEIRA    23°
SILVERLEY RODRIGUES SEVERINO    25°

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 285, de 17 de abril de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir 
de 23 DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Con-

curso Público nº 001/2012, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR SUSBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA– Ref. 

noMe               ClAs.
JULIANA DOS SANTOS      7°
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 286, de 17 de abril de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir 
de 23 DE ABRIL DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Con-
curso Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– TÉCNICO DE ENFERMAGEM– Ref. 09

noMe               ClAs.
FABIANA DE JESUS KISLHAK     19°

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 287, de 17 de abril de 2013

Nomeia Comissão Especial para Avaliação de Aluguel de Imóveis para 
fins de locação pela Prefeitura Municipal de Itapetininga.

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

Considerando os autos do processo nº 18317-019/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Fica instituída uma Comissão Especial para procederem à ava-
liação de aluguel de imóveis para fins de locação pela Prefeitura Munici-
pal, composta dos funcionários municipais abaixo relacionados:

I -  Alfredo Mariano Neto;
II -  Wanderley Roberto Motta;
III -  Paulo Rogério dos Santos;
IV -  Mauro Edson Soares de Moraes;
V -  Edilene Aparecida Lopes;
VI -  Eduardo Santos Mota.
Art. 2º A Comissão constituída nos termos do artigo 1º desta Porta-

ria deverá proceder aos trabalhos de avaliação, apresentando o respectivo 
laudo, observando em especial os preços praticados no mercado imobiliá-
rio no Município de Itapetininga.

Art. 3º Os trabalhos da Comissão Especial ora instituída serão conside-
rados serviço de relevância pública prestado ao Município.
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Art. 4º Esta comissão poderá convocar pessoas técnicas para subsidiar 
em suas atividades.

Art. 5º 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 288, de 18 de abril de 2013

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

Art. 1º Nomear para compor a Comissão Administrativa, Técnica e 
Contábil de Acompanhamento do Instituto Educacional e Social de Itape-
tininga – VIDA, os seguintes membros:

I -  Christiane Merighi;
II -  Eliane Maria Alves Leite; 
III -  Elizabete Gabriela P. M. de Brito;
IV -  Elizabeth Siqueira de Oliveira;
V -  Liliane Aparecida P. P. Simeoni.
VI -  Mirian Akiti Rodrigues.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 

a Portaria nº 184, de 01/03/2013.

luIs AntonIo DI FIorI FIores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

pOrtaria nº 289, de 18 de abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 18959-138/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal do Idoso, para o 
mandato de 2012/2014, de acordo com a Lei Municipal nº 4.351, de 25 de 
novembro de 1999, os seguintes membros: 

I – Representantes do Governo Municipal:
a) Secretaria de Educação:           
Titular – Olindo Torquato.
Suplente – Vera Lúcia Soares.
b) Secretaria de Saúde: 
Titular – Leny Monteiro Teixeira.
Suplente – Clóvis Morais Camargo Júnior.
c) Promoção Social:
Titular – Rita de Cássia Vieira Guarnieri.
Suplente – Eliana Maria de Almeida.
d) Secretaria de Cultura e Turismo:
Titular – Samuel Fortes Albuquerque Garcia.
Suplente – Rute Pontes Bueno Machado.
e) Secretaria de Negócios Jurídicos:
Titular – Felipe Toledo Del Poço da Cruz.
Suplente – Renata Marcondes Ribeiro.

f) Secretaria Trânsito e Cidadania:
Titular – Rafaela Albuquerque Fogaça.
Suplente – Kelly Aparecida Gomes de Oliveira.
g) Secretaria De Planejamento:
Titular: Rafaela Abrami Rodrigues Coração de Queiroz.
Suplente: Érica de Almeida Hergecel.
h) Secretaria de Esporte e Lazer:
Titular: José Antônio Barreios.
Suplente: Cory Pereira de Moraes Filho.
II - Representantes da Sociedade Civil: 
a) Ordem dos Advogados do Brasil:
 Titular: Jorge Theodoro Mendes.
 Suplente: Maria Cecília Rodrigues Mendes.
b) Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindi-

cal:
Titular: Theotônio Affonso Pereira Júnior.
c) Serviço Social da Indústria 
Titular: Benedito Aparecido Del Antônio Sampaio.
Suplente: Alencar de Lima.
d) Conselho Central de Itapetininga da Sociedade São Vicente de 

Paulo:
 Titular: Antônio Vaz.
 Suplente: Erotides José Soares Neto.
e) Associação de Idosos de Itapetininga:
 Titular: Maria Irene Dias de Almeida Izidoro.
 Suplente: Odete Geralda Gomes de Oliveira.
f) Associação Bem Viver:
Titular: Nancy Albuquerque Fava.
Suplente: Nery Arantes da Costa.
g) Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga:
Titular: Cláudio Stucchi.
Suplente: Cileni Araújo Pereira.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 

a portaria nº 385, de 4 de junho de 2012.

luIs AntonIo DI FIorI FIores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

sindicancia nº. 03/2012

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal 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 deliberação de 
n. 5201/2011-02.

Itapetininga, 18 de Abril de 2013.

sindicancia nº. 07/2010

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal 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:
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Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme deliberação de 
n. 940/2013-01.

Itapetininga, 18 de Abril de 2013.

sindicancia nº. 07/2012

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal 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 deliberação de 

n. 882/2013-01.
Itapetininga, 18 de Abril de 2013.

sindicancia nº. 19/2012

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal 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 deliberação de 
n. 930/2013-01.

Itapetininga, 18 de Abril de 2013.

resOluçãO nº 561, de 25 de marçO de 2013

Institui no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, a Semana em Defesa e Pro-

teção dos Animais.
(Projeto de Resolução nº 03/2013, de autoria da Vereadora Selma Aparecida Freitas 

de Moraes)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 

atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, a Semana em 

Defesa e Proteção dos Animais, a ser realizada na primeira semana de outubro de cada 
ano.

Parágrafo único. A semana prevista no caput deste artigo será voltada à realização de 
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eventos a serem designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga em 
exercício e será conduzida de acordo com regulamentação a ser instituída por Portaria.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 25 de março de 2013.

AnDré luIZ Bueno
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

vânIA CrIstInA leMe De sousA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

resOluçãO nº 562, de 11 de abril de 2013

Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Defesa aos Direitos dos Animais, 
e dá outras providências.

(Projeto de Resolução nº 02/2013, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva 
Rosa Júnior)

André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica criada, na Câmara Municipal de Itapetininga, a Comissão Permanente de 

Defesa aos Direitos dos Animais, com a finalidade de examinar e emitir parecer sobre 
matérias relativas a sua área de atuação.

Art. 2º O art. 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga, instituído 
pela Resolução nº 323, de 28 de abril de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 48. São as seguintes as Comissões Permanentes da Câmara, com atribuições 
especificadas neste Regimento ou em outras resoluções, compostas cada uma delas, de 3 
(três) membros e 1 (um) suplente, e que servirão como orientadores nos processos legis-
lativos: 

1 - Comissão de Justiça, Redação e Cultura; 
2 - Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos; 
3 - Comissão de Alto Nível; 
4 - Comissão de Defesa do Usuário e do Consumidor;
5 - Comissão de Defesa do Patrimônio Municipal; 
6 - Comissão de Defesa do Meio Ambiente; 
7 - Comissão de Saúde; 
8 - Comissão de Educação; e
9 - Comissão de Defesa aos Direitos dos Animais.”
Art. 3º À Comissão Permanente de Defesa aos Direitos dos Animais compete mani-

festar-se sobre proposituras dos Vereadores, sugestões legislativas apresentadas por As-
sociações e Órgãos de Defesa dos Animais, Entidades organizadas da Sociedade Civil, 
Fundações e Autarquias, além de colaborar com entidades governamentais e não governa-
mentais que atuem na defesa dos direitos dos animais, bem como fiscalizar e acompanhar 
as ações do governo municipal.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Câmara Municipal, 11 de abril de 2013.

AnDré luIZ Bueno
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

vânIA CrIstInA leMe De sousA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

tOrna-se pÚblicO
Encontra-se junto ao Legislativo, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Itapetininga, exercício de 
2011.

Gabinete da Presidência, 11 de abril de 2013.

AnDré luIZ Bueno
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

decretO legislativO nº 464, de 15 de abril de 2013

Dispõe sobre concessão de Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque 
ao senhor Paulo Roberto Corrêa.

(Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2013, de autoria da Vereadora Maria Lúcia Lo-
pes da Fonseca Haidar.) 

André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferida a Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao 

senhor Paulo Roberto Corrêa.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Câmara Municipal, 15 de abril de 2013.

AnDré luIZ Bueno
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

vânIA CrIstInA leMe De sousA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

prOcessO licitatÓriO nº 04/2013 - cOnvite nº 02/2013 - 
hOmOlOgaçãO 

O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, André Luiz Bueno, no uso 
das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, à vista do regular processamento da 
licitação em epígrafe, RESOLVE:

HOMOLOGAR a licitação na modalidade Convite nº 02/2013 que tem por 
objeto a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de es-
critório e suprimentos de informática para a Câmara Municipal de Itapetininga e 
ADJUDICAR o respectivo objeto às empresas classificadas no certame em epí-
grafe, conforme segue:

Paulo José Ribeiro de Camargo ME, referente aos itens 4 e 8 de suprimentos 
de informática, conforme valores abaixo:
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Itapetininga, 16 de abril de 2.013.

AnDré luIZ Bueno
PresIDente DA CâMArA MunICIPAl De ItAPetInInGA

pOrtaria/seprem nº 048, de 16 de abril de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 

000952/2013, RESOLVE:                                                        
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da 

Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte da 
funcionária municipal aposentada Therezinha de Jesus Andrade Silva ao depen-
dente RENÊ VIEIRA DA SILVA, esposo, a partir de 27-03-2013.

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

JAIMe De CArvAlHo
PRESIDENTE DO SEPREM

pOrtaria/seprem nº 049, de 16 de abril de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000953/2013, RESOLVE:                                                        

Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da 
Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do 
funcionário municipal aposentado João Luiz dos Santos a dependente IZOLINA 
DE GOIS SANTOS, esposa, a partir de 02-04-2013.

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

JAIMe De CArvAlHo
PRESIDENTE DO SEPREM
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cOm planeJamentO e prOfissiOnalismO, nOva administraçãO municipal cOnsegue reduzir gastOs, melhOrar a saÚde 
e trazer grandes indÚstrias.

A nova gestão da prefeitura de 
Itapetininga comemorou 100 dias 
de governo na última semana. Lide-
rada pelo prefeito Luis Di Fiori, já 
alcançou alguns feitos notáveis.  O 
principal deles foi melhorar a saúde 
pública do nosso município. Essas 
mudanças podem ser notadas e sen-
tidas, principalmente, no Hospital 
Regional, bem como nas UBS.

Encontrado em estado de calami-
dade pública, o Hospital Regional já 
recebeu vários reparos em seu inte-
rior e exterior. A fachada foi remo-

delada, e reformas como pintura e 
higienização dos espaços internos 
foram realizadas.  Além disso, a ma-
ternidade recebeu uma nova entrada, 
facilitando o acesso e dando atendi-
mento humanizado para as gestantes 
da nossa região. Hoje, o Hospital é 
100% vinculado ao SUS, permitindo 
agora verbas provenientes do Gover-
no Federal possam ser recebidas.

Os 100 primeiros dias também 
foram marcados pelo trabalho social 
realizado na cidade. O Fundo So-
cial de Solidariedade, capitaneado 

pela primeira-dama Dalva Di Fiori, 
está realizando diversas ações para 
inserção dos menos favorecidos na 
sociedade. Para se ter uma ideia, 
vários cursos foram oferecidos, co-
mo o ‘curso de ovos de páscoa’ e o 
‘curso de patchwork’. Além disso, a 
campanha do agasalho está em ação 
e já arrecadou  milhares de roupas 
de frio e cobertores para os mais ne-
cessitados. 

A nova administração também es-
tá sendo marcada pela introdução de 
Itapetininga no setor automotivo. A 

chegada da fábrica japonesa, Toyoda 
Gosei, foi um marco. É a primeira 
indústria desse porte na história da 
cidade, que irá gerar centenas de em-
pregos diretos e indiretos.

Estas ações são as primeiras de 
muitas que a administração preten-
de tomar. Sempre pensando em um 
futuro melhor, mas sem se esquecer 
do presente, o prefeito Di Fiori e sua 
equipe, trabalha incessantemente 
para dar à população tudo que ela 
merece. 
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setOr industrial de itapetininga está aquecidO. a chegada de nOvas empresas gera empregOs e investimentOs.

Itapetininga está entrando no ma-
pa da industrialização. A chegada do 
Gás Natural foi fundamental para isso. 
Nossa cidade já pode contar com os 
benefícios da utilização do Gás Natu-
ral. Com essa opção energética moder-
na, segura e ecologicamente correta, o 
município ganha em competitividade 
e melhora da qualidade de vida da po-
pulação. Como a previsão para a con-
clusão da rede de distribuição de gás é 
para o final de 2013, o sistema de gás 

comprimido antecipa o fornecimento 
para as indústrias do município. 

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 investi-
mentos de cerca de 20 milhões de re-
ais, em mais de 19Km de tubulação, 
construindo assim uma infraestrutura 
de distribuição. A empresa também 

estuda a viabilidade de abastecer um 
posto de distribuição de GNV (Gás 
Natural Veicular) em Itapetininga. Pa-
ra 2014 está previsto o fornecimento 
de gás para o comércio e residências 
do município.

Outra conquista de extrema impor-
tância foi a chegava de uma multina-
cional japonesa na cidade. A fábrica 
Toyoda Gosei. A Toyoda informou 
que deve investir aproximadamente 
90 milhões de reais na construção da 

nova fábrica em Itapetininga, gerando 
mais de 300 empregos diretos e indi-
retos. A previsão de faturamento deve 
chegar a 60 milhões por ano em pou-
co tempo, contribuindo para a geração 
de novos empregos e aumento da ar-
recadação municipal. Além da multi-
nacional japonesa, foi lançada a pedra 
fundamental da Castrolanda/Batavo, 
empresa do segmento lácteo, que vai 
gerar um investimento de 100 milhões 
de reais. 
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a secretaria de educaçãO iniciOu O anO de 2013 cOm grandes preOcupações. 

A Secretaria de Educação iniciou 
o ano de 2013 com grandes preocupa-
ções. A atual administração permane-
ceu 3 semanas sem a prestação do ser-
viço de limpeza nas escolas visto que só 
tomou conhecimento da situação na pri-
meira semana de gestão, pois não hou-
ve a transição. A renovação do contrato 
com a empresa “Nancy Albuquerque” 
foi feita em 8 de fevereiro.

Um benefício foi dado aos servido-
res em exercício na educação. Em reu-
nião na primeira quinzena de Janeiro foi 

anunciado o pagamento do bônus para 
todos os servidores da educação. E rei-
teraram o compromisso de valorização 
permanente com esse importante seg-
mento. 

A Secretaria tomou providências 
emergenciais quanto ao baixo estoque 
alimentício das EMEIS, pois não havia 
licitação e nem solicitação feita pela ad-
ministração anterior para abastecimento 
das escolas. A situação foi normalizada 
no mês de março através da chamada 
pública da agricultura familiar e ata de 

registro de preço.
Uma antiga reinvidicação dos pro-

fessores foi atendida no fim de janeiro. 
A secretaria aumentou a carga horária 
de trabalho coletivo, assim gerando um 
aumento médio de 10% nos salários de 
todos os professores do ensino infantil e 
fundamental. 

Houve renovação do convênio com 
a APAE com aumento do número de 
professores, de quatro para treze. No-
vos convênios com o CEPREVI (Cen-
tro de Pesquisa e Reabilitação Visual de 

Itapetininga), ETEC (Ensino Técnico) 
e IFSP (Instituto Federal). Além disso 
foi realizada a renovação de convênios 
com o CESIM ( Centro Social Irmã Ma-
dalena – Bairro Taboãozinho), EPAM 
(Entidade de Promoção e Assistência a 
Mulher) e Lar Célia Tereza.

Outra realização da secretaria foi a 
abertura de concurso para professores 
PEB I, diretores de escola, auxiliares de 
primeira infância, auxiliares adminis-
trativo escolares, professores substitu-
tos.
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a secretaria de Obras está 
trabalhandO dia e nOite 
para melhOrar a vida dO 
cidadãO itapetininganO.

Operações de limpeza nas ruas e 
avenidas da cidade estão sendo realiza-
das. Foram removidos inúmeros cami-
nhões lotados de entulho, contribuindo 
assim, para a melhoria da qualidade de 
vida da população. Além disso, a ope-
ração ‘Tapa Buracos’ realizou mais de 
11 mil serviços à comunidade, ou seja, 
em 100 dias, uma média 110 serviços 
foram concretizados por dia em Itape-
tininga. 

Obras

a secretaria de agricultura 
e meiO ambiente vem reali-
zandO benefíciOs nOtÓriOs 
aOs bairrOs de itapetininga. 

 Construção de novas pontes da es-
trada do Campo do Meio e entre o bair-
ro Biscoito e Turvo dos Rodrigues. Re-
forma da ponte do bairro da Pescaria e 
entre os bairros Porto x Viracopos.

Também houve recuperação de 
estradas rurais na região dos bairros 
Biscoito Duro, Turvo dos Rodrigues, 
Estrada Fazenda Takako até o bairro 
das Antas, Rio Acima, bairro do Por-
to, Viracopos, Conceição, Gramadinho 
até São Roque.

Além disso foi feita uma limpeza 
na cidade com retirada de entulhos e 
galhos de árvores.

agricultura

“estimular O sensO críticO 
e desenvOlver Os aspectOs 
culturais presentes nO mu-
nicípiO”

Esta tem sido a missão da Secretaria 
de Cultura e Turismo que nestes 100 dias 
de nova gestão, realizou importantes ati-
vidades voltadas à população de Itapeti-
ninga e região. Veja quais foram:

Festival do Boteco 2013 - apoio da 
Secretaria de Cultura e Turismo junto ao 
Conselho de Turismo (COMTUR) para 
realização do Evento;

 Expo-Music – Selecionou 18 bandas 
de Itapetininga e Região para se apresen-
tarem nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril nos 
Shows Regionais da 44ª Expo Agro;

Palestra do Projeto Ademar Guerra 
- pertencente à Secretaria de Estado da 
Cultura realizado no dia 15 de março no 
Auditório Abílio Victor;

Agita Rechã - apoio da Secretaria de 
Cultura e Turismo no evento realizado no 
dia 23 de março;

Circuito Cultural Paulista – Cia Frag-
mento de Dança Realizado no dia 23 de 
março no Auditório “Alcides Rossi”. O 
Circuito Cultural Paulista é realizado uma 
vez por mês em parceria com a Secretaria 
de Cultura do Estado proporcionando es-
petáculos diversos;

Encenação da Paixão de Cristo – re-
alizada nos dias 29, 30 e 31 de março no 
Auditório Abílio em parceria com o Gru-
po Teatral Tapanaraca e Ibrasom Eventos.

cultura

A Secretaria de Esporte e Lazer, 
inserida no contexto inovador e dinâ-
mico da nova gestão, realizou desde o 
início do ano, diversas ações que in-
tegraram a população do município à 
práticas esportivas que visam uma me-
lhor qualidade de vida. Confira:

1ª Etapa Corrida e Caminhada da 
Saúde  -  24/03 

Campeonato de Skate - 06/04;
Campeonato Regional de Bocha - 

Início 23/02;
Copa Baby – Início das Inscrições 

- 08/04;
Parceria com Projeto de Badminton 

nas Escolas ;
( Emef. Maria Aparecida Idálio e 

Emef. Maria Aparecida Silva Brisola 
Franci);

Apoio para Equipe de Ciclismo – 
ACICLI - na participação de 5 atletas 
em Capão Bonito - COPA SUDESTE 
DE MOUNTAIN BIKE - 07/04 - (ce-
dendo combustível);

Apoio ao Clube XV de Novembro 
de Itapetininga – na 4ª Prova Pedestre 
em Alumínio - 14/04 - (cedendo trans-
porte para 19 pessoas).

utilizar O espOrte cOmO fer-
ramenta sOcial para tirar 
as crianças dO caminhO das 
drOgas.

espOrte
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sOluciOnar Os prOblemas na saÚde é um dOs principais ObJetivOs da prefeitura de itapetininga, visandO sempre a 
qualidade de vida. pOr issO, O trabalhO tem sidO em ritmO aceleradO. 

Foi aberta uma entrada exclusi-
va para gestantes, na maternidade do 
Hospital Regional. Gravidez não é 
doença, por isso, a atual administra-
ção quer dar um atendimento especial 
e de qualidade para as futuras ma-
mães. Por isso, além da nova entrada 
a maternidade passou por uma revita-
lização, com pinturas e higienização 
dos quartos e corredores.

O complexo hospitalar de Itapeti-
ninga atende hoje, além da cidade de 

Itapetininga, mais 13 municípios da 
região, com um total de 9.500 (nove 
mil e quinhentos) atendimentos/mês e 
mais de 600 (seiscentas) internações/
mês, contando com 118 leitos,  estan-
do totalmente sem controle na questão 
de trânsito de pessoas e medicamen-
tos, o que gerava desperdícios. Agora, 
existe um controle total de quem entra 
e sai do hospital, aumentando a segu-
rança para todos. O pronto Socorro 
Municipal também passou por uma 

higienização e pintura. Foram con-
tratados mais médicos plantonistas, o 
que ajuda a agilizar o atendimento. 

Outra novidade importante para a 
saúde em Itapetininga é que o Hospi-
tal Regional passou a ser 100% SUS, 
o que irá ajudar muito na captação de 
recursos estaduais e federais. Na an-
tiga gestão, por atender alguns con-
vênios particulares, o Hospital ficava 
impossibilitado de receber verbas, 
tanto do estado como do governo fe-

deral e perdia em média 5 milhões de 
reais por ano.

Mas a principal vitória é a melhora 
no atendimento dos usuários da rede 
pública. Este é só o começo da huma-
nização que a rede pública pretende 
colocar em prática. Com uma gestão 
séria e sem desperdícios, os recursos 
destinados à saúde serão melhores 
aplicados e, com certeza, vão melho-
rar a qualidade dos serviços da popu-
lação.  
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