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No último final de semana, Itapetininga foi palco da 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Ciclismo. Atletas 
de várias cidades do estado participaram de duas modalidades: Contra o Tempo e Resistência
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Ações de Acolhimento serão reAlizAdAs nos próximos meses pArA retirAdA dos menos fAvorecidos dAs ruAs

O prefeito de Itapetininga, Luis 
Di Fiori aprovou o Programa de Re-
cuperação Fiscal- REFIS 2013. Des-
tinado a promover a regularização 
dos créditos tributários decorrentes 
de débitos de contribuintes, ocorri-

dos até a presente data. 
A forma de pagamento para os 

itapetininganos ficou muito simples. 
Os débitos consolidados poderão ser 
pagos em até 12 parcelas mensais e 
consecutivas sem juros e com des-

conto de 100% da multa, sendo que o 
valor da primeira parcela correspon-
derá a 10% do valor total do débito. 

Com o pagamento do REFIS, o 
município poderá destinar boa parte 
dessa verba para diversas áreas co-

mo saúde, educação, esporte e cultu-
ra obras de infraestrutura. A partir da 
próxima semana, serão divulgadas 
as datas para que os contribuintes 
possam acertar seus débitos com o 
município. 

MELhORIAS nO AMBIEnTE PROFISSIOnAL PROMOvE MAIS SEGURAnÇA AO TRABALhADOR
Ações Secretaria de Saúde

o objetivo é promover A prevenção dA sAúde e reduzir o número de Acidentes e incidentes dentro do locAl de trAbAlho.

O Dia do Trabalhador ou Dia Inter-
nacional dos Trabalhadores é celebrado 
anualmente no dia 1º de Maio em nume-
rosos países do mundo.  E é pensando no 
trabalhador que a Prefeitura, através do se-
tor de Segurança do Trabalho está desen-
volvendo ações de melhorias em todas as 
Secretarias.

Estão sendo realizados LTCATS( Lau-
dos Técnicos de Condições Ambientais 
de Trabalhos) para todas as categorias de 
funcionários. A CIPA tem feito reuniões 
mensalmente para notificar fatos e implan-
tar melhorias nos ambientes de trabalho. 
Além de vistorias, com relatório de suges-
tões de melhorias atendendo a legislação 
vigente, com o objetivo de promover a 
prevenção da saúde e reduzir o número 
de acidentes e incidentes dos funcionários 
públicos.

Segundo a técnica de Segurança do 
Trabalho, Daniela Moreira Rodrigues, a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambien-
te identificou os riscos que os funcionários 

da poda, estão expostos  e realizou o trei-
namento NR 12 (Norma Regulamentado-
ra), que mostra como fazer a poda correta 
com a utilização de motoserras, observan-
do o trabalho em altura, e a segurança uti-

lizando capacetes, óculos de segurança e 
protetor auditivo.

Para 51 funcionários que trabalham 
diretamente e indiretamentes em serviços 
de instalações elétricas das secretarias de 

Educação, Obras e Serviços, e Seção Ope-
racional de Trânsito, foi realizado o treina-
mento obrigatório da Norma Regulamen-
tadora (NR 10 – Instalações e Serviços em 
Eletricidade).

“É importante salientar, que além de 
instruirmos como manusear os equipa-
mentos, foram dadas palestras sobre uso e 
conservação do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para cerca de 200 funcio-
nários da Garagem Municipal e Secretaria 
de Obras e Serviços”, destaca Daniela, 
técnica de Segurança do Trabalho. 

Os Professores de Educação Física e 
Diretores de todas as escolas municipais 
participaram também de treinamento de 
primeiro socorros, como por exemplo, 
quedas, fraturas, queimaduras, técnicas de 
desengasgamento entre outros assuntos. 
Em cada treinamento e palestras foram 
desenvolvidas aulas práticas e teóricas.

 A cada dia o setor está desenvolvendo 
ações que estimulem os funcionários a tra-
balhar com mais segurança. 

equipamentos de segurança são fundamentais na hora do trabalho
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o pActo nAcionAl pelA AlfAbetizAção nA idAde certA vAi AjudAr os professores A AlfAbetizAr criAnçAs do 
ensino fundAmentAl

A prefeitura de Itapetininga, por meio 
da secretaria de educação, promoveu na 
última semana a abertura do programa 
de capacitação de professores do 1º, 2º, 
3º anos do ensino fundamental, PNAIC 
(Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa). O PNAIC é um compro-
misso formal assumido pelos governos 
federal, dos estados e municípios para 
assegurar que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até os oito anos de idade, 
ao final do 3º ano do ensino fundamental.

A abertura do PNAIC, realizado na 
EMEF Professora Jandira Vieira Mar-
condes, contou com a ilustre presença 
do secretário de educação Geraldo Ma-
cedo, além de mais de 200 profissionais 
da educação cadastrados, que terão a 
chance de participar desse programa 
de capacitação. O MEC (Ministério da 

Educação) vai beneficiar os professores 
oferecendo o programa de ensino e todo 
o material didático. Também será paga 
uma bolsa no valor de R$200 para os 
participantes.  

Este programa visa à melhoria da 
qualidade do ensino praticada nas esco-
las de Itapetininga. Para o secretário da 
Educação, Geraldo Macedo, o PNAIC 
será fundamental para que as crianças 
cheguem ao 4ºano com a capacidade de 
interpretação muito maior, “Esse pro-
grama visa dar um ‘start’ para que Ita-
petininga tenha uma educação eficaz. 
Nossas crianças merecem respeito!”, 
ressaltou Macedo.

Para quem quiser saber mais sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa é só acessar o site http://pac-
to.mec.gov.br/.

professoras da rede municipal em aula inaugural do pnAic

As Ações do pacto apoiam-se em quatro eixos 
de atuação:

1. Formação continuada presencial para os 
professores alfabetizadores e seus orientadores de 
estudo;

2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de 
apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais;

3. Avaliações sistemáticas;

4. Gestão, mobilização e controle social.

 Ao aderir ao pacto, os entes governamentais 
se comprometem a:

Alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa 
e em matemática;

Realizar avaliações anuais universais, aplicadas 
pelo INEP, junto aos concluintes do 3º ano do 
ensino fundamental;

No caso dos estados, apoiar os municípios que 
tenham aderido às Ações do Pacto, para sua 
efetiva implementação.

errAtA

Na edição 361, do dia 20 de 
abril de 2013, na Página 26 (100 
dias: Trabalho e Gestão) no último 
parágrafo dissemos que foi aberto 
concurso para professores PEB I, 
mas entretanto houve um equívoco 
e na verdade está sendo estudada 
a abertura do mesmo futuramente. 
Assim que for aberto o concurso 
será amplamente divulgado por es-
te veículo de comunicação.
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Ações de Acolhimento serão reAlizAdAs nos próximos meses pArA retirAdA dos menos fAvorecidos dAs ruAs

A prefeitura de Itapetininga, por 
meio da Secretaria de Promoção So-
cial, está realizando ações  nas ruas 
da cidade, através da Blitz SOMAR 
(Serviço de Orientação e Acompanha-
mento ao Morador de Rua) e da Blitz 
Social. As Blitz, tanto a Social como a 
SOMAR, estarão na ativa entre os me-
ses de maio e junho, em 12 pontos da 
cidade. 

A Blitz SOMAR tem como objeti-
vo, abordar, cadastrar e encaminhar ao 
albergue S.O.S (Serviço de Obras So-
ciais), pessoas em situação de rua, bem 
como migrantes e itinerantes para que 
possam passar um período no local, 
fora das ruas, com segurança, alimen-
tação, cama, banho quente, assistência 
médica e psicológica, se necessário, 
encaminhamento ao CAPS AD para 
tratamento e disponibilização de pas-
sagem para que sigam seus destinos. 
Também são providenciados documen-
tos pessoais e incentivos para voltar a 
estudar e praticar esportes. Já a Blitz 
Social têm como objetivo a repressão 

aos corruptores que estejam envolvi-
dos no tráfico de drogas com menores, 
promiscuidade infanto-juvenil, além 
de situações de violência. 

Somadas, essas duas ações têm aju-
dado várias pessoas em Itapetininga, 
a saírem das ruas, e do caminho das 
drogas e da criminalidade. As primei-
ras blitz (realizadas em abril) já conse-
guiram resultados eficazes, diminuindo 
mais da metade o número de moradores 
em situação de rua, incluindo menores. 
Era mais de 100, o número de pesso-
as em situação de rua, entre adultos e 
crianças. Hoje, esse número não chega 
a 20. Além disso, foi realizada a prisão 
de um traficante e a interdição de nove 
bares em diversos pontos do município. 
“Nossa meta, com a Blitz SOMAR, é 
diminuir cada vez mais o número de 
pessoas em situação de rua. Na questão 
da Blitz Social, pretendemos dobrar os 
serviços, para que a situação social das 
pessoas do nosso município seja a me-
lhor possível”, afirmou o secretário da 
promoção social, Rogélio Barcheti.

 blitz somAr - próximAs dAtAs         blitz sociAl - próximAs dAtAs                               
    16 de maio- das 21h às 01h                       10 de maio- das 23h às 02h
    30 de maio- das 21h às 01h                       24 de maio- das 23h às 02h
    13 de junho- das 21h às 01h                      07 de junho- das 23h às 02h

em blitz do projeto somar,secretário da promoção social orienta pessoas em situação de rua
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 pAt - posto de Atendimento Ao trAbAlhAdor
como funcionA 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) têm por objetivo a busca de alternativas 
para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, propiciando informações 
e orientações ao trabalhador na procura por emprego e, aos empregadores, na 
busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de maneira ágil, 
minimizando o custo social causado pelo desemprego. Concentram os serviços 
prestados pela Secretaria, sendo centros de referência das políticas públicas de 
geração de emprego e renda.
Nos PATs são oferecidos os serviços de Intermediação de Mão de Obra, Habilitação 
ao Seguro-Desemprego e Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS. Nesses locais, as pessoas também podem se inscrever no Programa Estadual 
de Qualificação Profissional (PEQ) e no Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência 
(PADEF) – também gerenciados pela SERT.

serviços
intermediação de mão de obra – imo

A IMO é uma ação que pertence ao Programa de Fomento ao Emprego e Renda, 
e objetiva recolocar o trabalhador no mercado de trabalho. Para isso, o Sistema 
Nacional de Emprego – SINE dispõe de informações acerca das exigências dos 
empregadores ao disponibilizarem suas vagas junto aos 240 PATs pertencentes à 
rede de atendimento da SERT. Busca-se, dessa forma, a redução dos custos e do 
tempo de espera tanto para o trabalhador, quanto para o empregador.

habilitação ao seguro-desemprego
O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pelo 
art. 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal, e tem por finalidade promover 
a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, em virtude da 
dispensa sem justa causa. A habilitação ao Seguro-Desemprego é oferecida em 
todos os 240 PATs do Estado de São Paulo.

emissão de carteira de trabalho e previdência social – ctps
Instituída pelo Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932 e posteriormente 
regulamentada pelo Decreto nº. 22.035, de 29 de outubro de 1932 a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS tornou-se documento obrigatório para toda 
pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço à outra pessoa, seja na indústria, 
no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.
A CTPS é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos a reproduzir com 
tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos 
principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários 
e FGTS. O serviço de emissão de CTPS é oferecido em toda a rede de PATs do 
Estado de São Paulo.

implantação do sistema mais emprego
Ao longo de mais de duas décadas, o programa Seguro-Desemprego se consolidou 
no mercado de trabalho como importante instrumento social no combate aos efeitos 
do desemprego. No entanto, enormes desafios precisavam ser vencidos, sendo o 
principal deles a integração das políticas de trabalho, emprego e renda, assegurando 
ao trabalhador, ao tempo em que requer seu benefício, a condução para orientação, 
recolocação e qualificação profissional.
A implantação do sistema “Mais Emprego” em todos os 240 PATs foi realizada e 
acompanhada “in loco” pela equipe da COP, capacitando todos os funcionários da 
rede de atendimento. Para garantir a qualidade desse atendimento, esta equipe 
mantém um suporte interno que monitora o sistema permanentemente.
O PAT de Itapetininga fica localizado na Rua Coronel Afonso, n.790, Centro. Para 
mais informações (15) 3271-8517.

POR DIRCEU BARROS
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editAl de:  Auto de infrAção e notificAção de 
lAnçAmento e Auto de infrAção e imposição de multA

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de In-
fração e Notificação de Lançamento de n. 19/2013 para a empresa cadastrada 
nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 24.981 e do CPF/CNPJ n. 
08.351.566/0001-70, com o ramo de atividade de “TRANSPORTE RODO-
VIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL,LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR E 
OBRAS DE TERRAPLANAGEM”, com paradeiro desconhecido no município, 
onde foram encontrados débitos relativos aos recolhimentos de ISSQN, totali-
zando o valor de R$ 2.681,11 (Dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e onze 
centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento 
de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao 
Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 4440 em 04 de fevereiro de 
2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 16.01 da lista de 
serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro 
de 2003.

- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, 
ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.

- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impug-
nação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde 
serão objetos de Execução Judicial.

- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 
de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 

Itapetininga, 26 de abril de 2013.

Luiz CarLos Cardoso
DIRETORA DEPTO. DE RECEITA

editAl de:  Auto de infrAção e notificAção de 
lAnçAmento e Auto de infrAção e imposição de multA

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infra-
ção e Notificação de Lançamento de n. 30/2013 para a empresa cadastrada nesta 
Prefeitura através da inscrição municipal n. 1-06.978-25-10 e do CPF/CNPJ n. 
49.666.092/0001-32, com o ramo de atividade de “CONFECÇÕES PARA OU-
TROS ESTABELECIMENTOS.”, com paradeiro desconhecido no município, 
através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei 
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, 
no valor de R$ 119,40 (Cento e dezenove reais e quarenta centavos), mais os res-
pectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de 
Ação Fiscal protocolado sob o n. 34641 em 05 de outubro de 2012, proveniente 
da prestação de serviços conforme subitem 14.09 da lista de serviços constante no 
artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.

- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, 
ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 

artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impug-

nação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde 
serão objetos de Execução Judicial.

- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 
de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 

Itapetininga, 26 de abril de 2013.

Luiz CarLos Cardoso
DIRETORA DEPTO. DE RECEITA

editAl de: Auto de infrAção e 
notificAção de lAnçAmento 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e 
Notificação de Lançamento de n. 59/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefei-
tura através da inscrição municipal n. 17.118 e do CPF/CNPJ n.122.818.858-01, 
com o ramo de atividade de “AUTO ELÉTRICA”, com paradeiro desconhecido 
no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 
133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal, no valor de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), mais os 
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de 
Ação Fiscal protocolado sob o n. 13.880 de 20 de março de 2013, proveniente da 
prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no 
artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.

- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, 
ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.

- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impug-
nação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde 
serão objetos de Execução Judicial.

- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 
de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 

Itapetininga, 26 de abril de 2013.

Luiz CarLos Cardoso
DIRETORA DEPTO. DE RECEITA

lei nº 5.706, de 3 de mAio de 2013

Dá o nome do senhor Paulo Nazareth à via pública que especifica. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, 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 Paulo Nazareth a rua 8 localizada no Distrito 
do Rechã, com início em terreno particular e com término na rua Rodolfo Barreti, 
com largura de 14,00 metros e extensão de 130,00 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 três dias de maio de 2013.
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HiraM aYrEs MoNTEiro JuNior
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.707, de 3 de mAio de 2013

Cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que 
especifica, a ser paga aos policiais militares que exercem atividade municipal 
delegada ao Estado de São Paulo por meio de convênio a ser celebrado com o 
Município de Itapetininga.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-
petininga, 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 criada a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, a 
ser paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, que 
exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por força do 
convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secreta-
ria de Segurança Pública e o Município de Itapetininga, visando à conjugação de 
esforços para implantar o Programa de Combate às Atividades Irregulares ou Ile-
gais no Município, com a atuação de policiais militares, munidos do equipamento 
de proteção individual, em escala especial, em locais a serem especificados no 
Plano de Trabalho.

§ 1º O valor da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada será 
fixado pelo Executivo, mediante decreto, de acordo com a natureza e a com-
plexidade das atividades objeto do convênio, respeitadas as disponibilidades or-
çamentárias e financeiras verificadas e levadas em consideração por ocasião da 
assinatura do convênio.

§ 2º Os valores da gratificação serão corrigidos anualmente, tomando-se por 
base o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, considerando-
-se o mês de janeiro do exercício em relação ao mês de fevereiro do ano anterior.

Art. 2º A remuneração pelo desempenho das atividades delegadas será feita 
pelo Município, através de depósitos mensais em contas bancárias dos policiais 
envolvidos na operação, conforme escala/relação apresentada pelos Comandos 
das Polícias Militar e Civil.

Art. 3º As condições de execução do objeto do Convênio serão estabelecidas 
no Termo de Convênio e Plano de Trabalho, previamente ajustados e assinados 
entre a Secretaria de Segurança Pública e o Município.

Parágrafo único. O convênio de que trata o caput deste artigo terá vigência de 
12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante termo específico e 
acordo mútuo entre os partícipes.

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 três dias de maio de 2013.

HiraM aYrEs MoNTEiro JuNior
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.708, de 3 de mAio de 2013

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), no âmbito do Município 
de Itapetininga, e dá outras providências. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-
petininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, nos termos do artigo 54, § 7º da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Itapetininga o Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização dos créditos 
tributários e não tributários do Município, decorrentes de débitos de contribuin-
tes, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012, constituí-
dos ou denunciados espontaneamente, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes da falta 
de recolhimento de valores retidos.

§ 1º Os contribuintes com débitos já parcelados poderão aderir ao programa 
REFIS no que tange ao saldo remanescente, apurado de acordo com a porcenta-
gem paga do valor devido, mediante pagamento à vista ou novo parcelamento.

§ 2º O programa REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, que terá competência para adotar os procedimentos ne-
cessários à execução do Programa, ouvida a Secretaria de Negócios Jurídicos 
sempre que necessário.

Art. 2º O programa REFIS contemplará devedores municipais, que poderão 
fazer adesão ao programa até 30 de setembro de 2013, através de formulário pró-
prio fornecido pela Municipalidade, que verificando o enquadramento em uma 
das situações previstas nesta Lei consolidará os débitos da respectiva inscrição 
municipal indicada pelo contribuinte, para possibilitar a opção de pagamento.

Parágrafo único. A formalização do termo de acordo do REFIS será firmada 
pelo contribuinte ou compromissário, ou ainda seu representante legal através de 
procuração com firma reconhecida em cartório, mediante a juntada da cópia dos 
seguintes documentos comprobatórios:

a) original do RG e do CPF ou CNPJ, com cópia, e demais documentos que 
se fizerem necessários. 

b) endereço do contribuinte acompanhado com comprovante atualizado de 
conta de energia elétrica ou telefone, com cópia.

c) declaração de aceitação integral das normas e condições do programa.
d) declaração de desistência de todas as impugnações, defesas ou recursos, 

administrativos ou judiciais, relativos aos débitos incluídos no REFIS.
Art. 3º Os débitos consolidados da respectiva inscrição municipal indicada 

pelo contribuinte, pelo programa REFIS, poderão ser pagos dentro dos seguintes 
parâmetros:

I – desconto de 100% (cem pontos percentuais) da multa e juros de mora inci-
dentes sobre o valor dos débitos, para pagamento à vista;

II – desconto de 100% (cem pontos percentuais) da multa e juros de mora 
incidentes sobre o valor dos débitos, para todos que desejarem quitar o débito em 
até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo que o valor da primeira par-
cela corresponderá a 10% (dez pontos percentuais) do valor total do débito objeto 
do REFIS/2013 e o saldo remanescente será dividido na quantidade de parcelas 
indicadas pelo contribuinte.

Art. 4º O valor mínimo de cada parcela mensal não poderá ser fixado em im-
portância inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais) nos casos de pessoas físicas e R$ 
100,00 (cem reais), nos casos de pessoas jurídicas.

Art. 5º O pagamento da primeira prestação ou da parcela única deverá ser 
efetuado na data da adesão ao Programa REFIS.

§ 1º Nos parcelamentos, o vencimento das parcelas subseqüentes à primeira 
ocorrerá no mesmo dia dos meses subseqüentes ao do pagamento da primeira 
prestação.

§ 2º O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas estabelecidas no termo 
de acordo implicará na imediata incidência de multa, juros e correção sobre as 
mesmas, nos termos do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 13, 
de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações).

§ 3º Para fazer jus aos benefícios de desconto de juros e multa, previstos nesta 
Lei, o contribuinte deverá, no ato da adesão, estar adimplente com o pagamento 
dos tributos do ano corrente (2013).
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Art. 6º Nos casos em que o débito estiver em execução, o Contribuinte tam-
bém arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e demais verbas 
arbitradas pelo Juízo.

Parágrafo único. Não serão objetos dos benefícios previstos nesta Lei, as cus-
tas judiciais, os honorários advocatícios devidos aos integrantes do quadro da 
Fazenda Pública Municipal, por força da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 
1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) e as 
demais pronunciações de direito relativos a processo judicial.

Art. 7º A opção do contribuinte ao Programa do REFIS implica em reconheci-
mento pleno e confissão, irretratável e irrevogável de todos os débitos que com-
puserem o saldo devedor da inscrição indicada pelo contribuinte, bem como de 
todas as condições estabelecidas no ato da adesão, constantes no termo de acordo.

Art. 8º A adesão ao Programa do REFIS fica condicionada, ainda, ao encer-
ramento comprovado dos feitos, por desistência, expressa e irrevogável de even-
tuais ações judiciais e das defesas e recursos administrativos, propostos ou inter-
postos pelo contribuinte que deverão ser formuladas pelo próprio, bem assim da 
renúncia do direito, sobre os mesmo débitos, em que se funda a ação judicial ou 
pleito administrativo.

Art. 9º O contribuinte optante pelo Programa do REFIS será dele excluído 
nas seguintes hipóteses, mediante ato da Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças:

I – inobservância de qualquer das condições estabelecidas nesta Lei;
II – inadimplência no pagamento de parcelas do programa, por 3 (três) meses 

consecutivos, independentemente de prévia notificação; ou
III – na propositura, por parte do contribuinte, de qualquer medida judicial 

ou extrajudicial relativa aos débitos objeto do parcelamento pelo Programa do 
REFIS.

Parágrafo único. A exclusão do contribuinte do programa implicará na perda 
do parcelamento concedido, na exigibilidade imediata da totalidade do crédito 
confessado e ainda não pago, além de pronta execução fiscal ou se ajuizada a 
ação, no seu prosseguimento, incorporando-se ao montante não pago os acrésci-
mos legais na forma da legislação aplicável, bem como na autorização de protesto 
extrajudicial das certidões de dívida ativa referentes aos débitos que não foram 
extintos com o pagamento das prestações efetuadas.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a não ajuizar as ações para cobran-
ça dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2012, que por 
contribuinte que não ultrapassem o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Parágrafo único. Não serão contemplados pela autorização constante do caput 
deste artigo os saldos remanescentes de parcelamentos realizados perante este 
órgão público.

Art. 11 As despesas com execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento em vigor.

Art. 12 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 três dias de maio de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

decreto nº 1.044, de 30 de Abril de 2013

Dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de provimento em comissão da 
Estrutura Administrativa.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complemen-

tar 27, de 23 de dezembro de 2008;
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. IV, de provimento em 

comissão da Secretaria de Administração e Finanças para a Secretaria de Gover-
no, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Supervisão de Proteção 
e Defesa do Consumidor.

Art. 2º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, de provimento 
em comissão da Secretaria de Obras e Serviços para a Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departa-
mento de Apoio ao Empreendedor.

Art. 3º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, de provimento em 
comissão da Secretaria de Obras e Serviços para a Secretaria de Governo, cor-
respondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de Articulação 
Institucional.

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 trinta dias de abril de 
2013.

HiraM aYrEs MoNTEiro JÚNior
SECRETÁRIO DE GABINETE

portAriA nº 315, de 29 de Abril de 2013

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

Art. 1º Nomear a Senhora Silvia Maria Bueno Vieira de Camargo, no cargo 
em comissão de Assessora, Ref. III, lotada no Fundo Social de Solidariedade, 
junto a Secretaria de Gabinete, a partir de 6 de maio de 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 316, de 30 de Abril de 2013

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

Art. 1º Nomear o Senhor Rodrigo Esteves Rolim, no cargo em comissão de 
Assessor, Ref. IV, lotado na Supervisão de Proteção e Defesa do Consumidor, 
junto a Secretaria de Governo, a partir de 02/05/2013.

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

Luis aNToNio di Fiori FiorEs CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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portAriA nº 317, de 30 de Abril de 2013

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

Art. 1º Nomear, a Senhora Luciana Santoro Rochel, no cargo em comissão de 
Assessora, Ref. III, lotada no Departamento de Apoio ao Empreendedor, junto à 
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 02/05/2013

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 318, de 30 de Abril de 2013

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

Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 221, de 15 de março de 2013 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Nomear o Senhor Alan Antunes da Silva, no cargo em comissão de 
Assessor, Ref. III, lotado no Departamento de Articulação Institucional, junto a 
Secretaria de Governo, a partir de 15/03/2013.”

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de abril de 2013.

Luis aNToNio di Fiori FiorEs CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.

portAriA nº 319, de 30 de Abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 19962-039/2013, protocolado nesta 
prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Marlene Pontes de Camargo Palma, 
Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 
26/04/2013.

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 320, de 30 de Abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 19981-019/2013, protocolado nesta 
prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Regina Maria Vieira Palma, Professora 
de Geografia, PEB II, Faixa 4, lotada na Secretaria da Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 04/03/2013.

Luis aNToNio di Fiori FiorEs CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

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

portAriA nº 321, de 30 de Abril de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 20038-019/2013, protocolado nesta 
prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Ângela Maria da Costa, Auxiliar de 
Enfermagem, Ref. 08-C, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 30/04/2013.

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 322, de 30 de Abril de 2013

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

Art. 1º Nomear o Senhor Jederson José Aleixo, no cargo em comissão de 
Assessor, Ref. III, lotado no Departamento de Gestão Administrativa, junto a 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 06/05/2013.

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 323, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Concurso Público nº 001/2011 no 
emprego de Professora de Educação Básica I Eventual, devidamente homologado 
em 20/01/2012, nos termos da Lei Municipal nº 4.662, de 09/05/2002, abaixo 
relacionado:

A Partir do dia 07/04/2013
Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA EVENTUAL. 

NoME     rG             CLas.
ERIKA LILÉIA ALVES DE ALMEIDA 41.448.759-X  185º
THAIS CHAGAS CORREA DE OLIVEIRA 43.225.103-0  187º



Página 1104/05/2013

CRISTINA APARECIDA SANTOS  33.130.596-3  200º
BRUNA CAMARGO PALADINO  41.020.949-1  201º

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 324, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 07 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– COLETOR DE LIXO– Ref. 05

NoME                  CLas.
MARCOS ROBERTO M. MACHADO    53°

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 325, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 07 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– FARMACÊUTICO– Ref. 11

NoME                  CLas.
ELIANE MARIA LEITE ALVES     1°

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 326, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 07 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– FISIOTERAPEUTA – Ref. 11

NoME                  CLas.
MARINA CORREA R. BARSANTI WEY    2°

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 327, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 07 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– ENFERMEIRA PADRÃO– Ref. 11

NoME                  CLas.
ADJANIRA FELIX DA SILVA     15°

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 328, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 07 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– TRATORISTA– Ref. 06

NoME                  CLas.
FLÁVIO DE CAMPOS JÚNIOR     2°

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

Luis aNToNio di Fiori FiorEs CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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portAriA nº 329, de 2 de mAio de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 07 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PSICÓLOGO– Ref. 11
NoME                  CLas.
ADRIANA PEREIRA MAGNATTI     13°

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 330, de 3 de mAio de 2013

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

Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Concurso Público nº 001/2011 no 
emprego de Professora de Educação Básica I Eventual, devidamente homologado 
em 20/01/2012, nos termos da Lei Municipal nº 4.662, de 09/05/2002, abaixo 
relacionado:

A partir de 07/05/2013
Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA EVENTUAL. 

NoME     rG             CLas.
DULCINEIA AP. NUNES CORREA  30.857.665-2  204º
MARIA FERNANDA M. FRANCISCONI 43.738.953-4  211º
MARIA I. DE OLIVEIRA FERREIRA 22.656.957-6  212º
ALESSANDRA RIBEIRO COX  33.992.432-9  214º
SIMONE CRISTINA FURTADO  19.836.515  215º
KELLY DIAS MACHADO   34.074.646-4  223º
PRISCILA S. DA S. A. CORDEIRO  41.813.198-3  228º
DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA 33.994.274-5  229º

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.

AberturA do preGão presenciAl nº 16/2013

Processo nº 031/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço Unitário

por KM OBJETO: contratação
de empresa TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS 

E SUPERIORES DOS
BAIRRS DO RECHÃ E TUPY NO MUNICIPIO DE ITAPETINIGA – secre-

taria de EDUCAÇÃO.
SESSÃO: Dia 21.05.2013 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. Itapetininga, 03 de
maio de 2013. 

Luis aNToNio di Fiori FiorEs CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

resolução sme nº 429/2013, de 24 de Abril de 2013

Dispõe sobre a organização da Formação/PNAIC aos professores de 1º, 2º e 
3º anos (ciclo de alfabetização) do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 
Ensino.

O Secretário Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais e con-
siderando:

- o Decreto 6.094, de 24/04/2007, inciso II do Art. 2º, sendo responsabilidade 
dos entes governamentais “alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de 
idade, aferindo os resultados por exame periódico específico”;

- o PACTO NACIONAL DE ALBABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (Por-
taria nº 867, de 04 de julho de 2012- Diário Oficial da União, que institui o Pacto), 
Portaria nº 90, de 06 de fevereiro de 2013/MEC, que define bolsa de estudos;

- o termo de adesão assinado em parceria com o Governo Federal tem como 
principal eixo do Pacto/Pnaic, a formação continuada de professores alfabeti-
zadores. No primeiro ano, ênfase em linguagem e no segundo ano ênfase em 
matemática.

Resolve:
Artigo 1º - a Formação dos professores de 1º, 2º e 3º anos (ciclo de alfabeti-

zação) atenderá o que dispõe na Portaria nº 867, de 24 de julho de 2012- Diário 
Oficial da União, Termo de adesão e LC nº 03/98 e suas alterações.

Artigo 2º - a jornada do professor que atuar nas classes de 1º, 2º e 3º anos 
(ciclo de alfabetização) será a prevista em legislação, ou seja:

- 25 (vinte e cinco) horas semanais com alunos;
- 03 (três) horas de trabalho coletivo – HAC presenciais na escola;
- 05 (cinco) horas de atividades em livre escolha.
Artigo 3º - O curso de formação será ministrado pelas Orientadoras de Estudo 

capacitadas pela UNESP/Marília, Polo Itapeva/SP em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação. Em 2013 terá carga horária de 180(cento e oitenta) horas 
que serão assim distribuídas:

I – 80 (oitenta) horas presenciais divididas conforme cronograma dos encon-
tros, com frequência mínima de 75%;

II – 32 (trinta e duas) horas para realização de estudos e atividades extras 
relativas às unidades trabalhadas. As atividades deverão ser 100% realizadas e 
entregues;

III - 08 (oito) horas destinadas ao Seminário Final;
IV - 60 (sessenta) horas referentes ao portfólio a ser elaborado pelo professor 

cursista e entregue ao Orientador de Estudos.
Artigo 4º - Além da certificação o professor alfabetizador cadastrado no censo 

escolar de 2012 receberá uma bolsa, de ajuda de custo, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), condicionada à presença do cursista, considerando a Portaria nº 
90, de 06 de fevereiro de 2013/MEC.

Artigo 5º - A certificação de 180 horas será considerada para efeito de promo-
ção por merecimento e classificação, considerando a legislação existente, totali-
zando 3.0 pontos.

Artigo 6º - Ficam revogadas as Resoluções da SME 31/2012, 569/2012 e 
603/2012.

Artigo 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e assessoria jurídica municipal.

GEraLdo MiGuEL dE MaCEdo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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editAl de chAmAmento – 050/2013

 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no 
referido Edital, no período de 06 à 10 de maio 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.
LIZETE LEONINI DE AZEVEDO  21.715.941-2  126°
JOSIANA ANTUNES DA C. NORONHA 40.425.589-9  127°
MARIELLE DA SILVEIRA MOTA  44.073.637-7  128°
DALESSANDRA AMÉLIA DE MELO 25.429.302-5  129°
CARLA BATISTA SANTOS   43.069.605-X  130°
CRISTIANE APARECIDA SEABRA 43.224.865-1  131°
ALINE SOUZA DE QUEIROZ  46.949.460-8  132°
FLAVIA AUGUSTA FERNANDES  26.720.941-1  133°
ROSANGELA AP. LOBO DELFINO 1.321.370-3  134°

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

Itapetininga, 02 de maio de 2013

Luiz PauLo riBEiro da siLVa
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

editAl de AberturA do preGão presenciAl nº 14/2013

Processo nº 029/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço do Lote OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONA-
DO MODELO SPLIT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
SESSÃO: Dia 17.05.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 (SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo nº 030/2013. MODALIDADE: 
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Metro Cúbico OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA PA-
RA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS – SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS. SESSÃO: Dia 20.05.2013 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. Itapetininga, 02 de maio de 2013. 

Luis aNToNio di Fiori FiorEs CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

editAl de AberturA dA tomAdA de preços nº 02/2013

Processo nº 028/2013. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor 
preço global OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE DA VILA MAZZEI (MATERIAL E MÃO DE OBRA), OB-
JETO DO CONTRATO Nº 0265654-00, NO VALOR DE R$69.395,52, SENDO 
R$53.812,46 DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL – MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E R$15.583,06 DE 

CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS 
ANEXOS: ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMO-
RIAL DESCRITIVO E PROJETO. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de parti-
cipação deverão ser apresentados até o dia  24 de maio de 2013, impreterivelmen-
te até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, 
em  02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PRO-
POSTA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no 
mesmo dia 24/05/2013 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).

O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de 
Serviços – Licitações – Tomada de Preços.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 (SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo 
licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 07/2013 - Processo n°. 15/2013, 
que objetiva contratação de empresa para o fornecimento de Hortifrutigranjeiros 
para as unidades escolares do munícipio – Secretaria de Educação (Sistema de 
Registro de Preços), realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 22 de 
abril de 2013, com a presença da Pregoeira Oficial e da Equipe de Apoio desta 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento reali-
zado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
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extrAto de contrAto nº 18/2013
MODALIDADE: Convite nº 03/2013 PROCESSO Nº: 020/2013 CONTRA-

TANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga CONTRATADA: AGILA CONS-
TRUÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.-ME. VALOR TOTAL: 
R$ 48.998,05. OBJETO: execução de serviços dereforma do telhado da EMEI 
Norma Suardi de Aguiar, Jardim Bela Vista, conforme anexos. ASSINATURA: 
19.04.2013 VIGÊNCIA: 04 meses.  PROPONENTES: 03. Itapetininga, 19 de 
abril de 2013. LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA Secretário Municipal de Ad-
ministração e Finanças. Decreto nº 999 de 14/01/2013.

termo Aditivo n° 02 
CONTRATADA: Zuknet Networks Ltda CONTRATANTE: Prefeitura Mu-

nicipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial  n° 239/2011 PRO-
CESSO N°: 324/2011 CONTRATO N° 41/2012 OBJETO: prestação de serviços 
de internet no Polo de apoio presencial da UAB. PRORROGAÇÃO DA VIGÊN-
CIA POR MAIS 12 MESES. O valor total do termo é de R$ 74.800,00. ASSI-
NATURA: 03.04.2013. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II da Lei Federal nº 
8.666/93, processo administrativo nº 323/2011. Itapetininga, 03 de abril de 2013. 
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA Secretário Municipal de Administração e 
Finanças. Decreto nº 999 de 14/01/2013.

termo Aditivo n° 02 
CONTRATADA: Geodados Mapeamento e Pesquisa Ltda CONTRATANTE: 

Prefeitura Municipal de Itapetininga  MODALIDADE: Tomada de Preços n° 
10/2011 PROCESSO N°: 198/2011 CONTRATO N° 13/2012 OBJETO: contra-
tação de empresa para prestação de serviços em levantamento topográfico, ge-
odésico, ambiental, hidrogeológico, geofísico, geoquímico e assemelhados; em 
geoprocessamento, sensoriamento remoto e assemelhados; em desenvolvimento, 
locação e cessão de direitos de uso de programas de informática, de sistemas 
informatizados e de sistemas de informações geográficas e assemelhados e em 
serviço aéreo público especializado nas atividades de aerofotografia e aerolevan-
tamento. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: Razão social anterior: Geodados 
Mapeamento e Pesquisa Ltda para a nova razão social: Geodados Geoproces-
samento e Serviços Aéreos Especializados Ltda. ASSINATURA: 25.03.2013. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, II da Lei Federal nº 8.666/93 e processo ad-
ministrativo nº 301/2011. Itapetininga, 25 de março de 2013. LUIZ PAULO RI-
BEIRO DA SILVA Secretário Municipal de Administração e Finanças. Decreto 

nº 999 de 14/01/2013.

termo Aditivo n° 02 
CONTRATADA: KM & W Consultores Associados S/C LTDA CONTRA-

TANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Convite  n° 
01/2011 PROCESSO N°: 01/2011 CONTRATO N° 40/2011 OBJETO: continui-
dade na prestação de serviços de consultoria para Assessorar a Unidade de Exe-
cução Municipal, no gerenciamento do Projeto PNAFM ( Programa Nacional de 
Apoio á Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiro). PRORRO-
GAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, de 15/04/20103  a 14/04/2014. 
O valor total do termo é de R$ 57.600,00. ASSINATURA: 12.04.2013. FUNDA-
MENTO LEGAL: art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, processo administrati-
vo nº 01/2011. Itapetininga, 12 de abril de 2013. LUIZ PAULO RIBEIRO DA 
SILVA Secretário Municipal de Administração e Finanças. Decreto nº 999 de 
14/01/2013.

termo Aditivo n° 07 
CONTRATADA: AGILA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALI-
DADE: Concorrência Pública n° 04/2010 PROCESSO N°: 090/2010 CONTRA-
TO N° 79/2010 OBJETO: construção da Escola Municipal de Ensino Infantil 
– EMEI Santa Rita – Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA POR MAIS 02 MESES, de 08/05/2013 a 07/07/2013. ASSINATU-
RA: 25.04.2013. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, § 1º e § 2º da Lei 8666/93 
e alterações posteriores. Itapetininga, 25 de abril de 2013. LUIS ANTONIO DI 
FIORI FIORES COSTA PREFEITO MUNICIPAL.

termo Aditivo n° 01 
CONTRATADA: TATIANE DE GÓES GERENA-ME CONTRATANTE: 

Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 
30/2012 PROCESSO N°: 060/2012 CONTRATO N° 64/2012 OBJETO: conti-
nuidade na prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarmes para 
as unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, de 31/05/2013 a 30/05/2014. O valor 
total do termo é de R$57.600,00. ASSINATURA: 26.04.2013. FUNDAMENTO 
LEGAL: art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. Itapetininga, 26 de abril de 2013. 
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA Secretário Municipal de Administração e 
Finanças. Decreto nº 999 de 14/01/2013.

AtA de AssembleiA GerAl do comdemA, reAlizAdA às 16 
horAs do diA 29/04/2013

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens So-
ares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; Renato Vieira de Mora-
es, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Wilson Rodrigues 
Jr., representante da SABESP; José Antonio Saad, representante da Associação 
dos Engenheiros da Região de Itapetininga; José Carlos de Jesus, representante 
da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante 
do Lions Club de Itapetininga; Eres Franciosi, representante da Associação Co-
mercial de Itapetininga; Eliane Girardi, representante do CRECI de Itapetininga. 

Andamentos: 
1. Câmara Municipal de Itapetininga concede ao COMDEMA o voto de lou-

vor e congratulações pelos excelentes trabalhos desenvolvidos na área ambiental 
em Itapetininga. 
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2. O COMDEMA, em Assembleia Geral, agradece aos membros da Camara 
Municipal de Itapetininga, na pessoa dos nobres vereadores Andre Luiz Bueno 
e Fernando Rosa Jr., pelo reconhecimento das atividades realizadas e ressalta a 
importância e manutenção da parceria entre as duas casas. 

Requerimentos: 
Protocolo nº 8.166/2013 – Informar as espécies das árvores, conforme Lei 

Municipal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 9.262/2013 – Apresentar projeto de obra, conforme Lei Munici-

pal nº 2.949/1989; 
Protocolo nº 13.074/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal nº 

2.949/1989; 
Protocolo nº 13.273/2013 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 

e 
Protocolo nº 18.010/2013 – Deferido, mediante compensação na razão de 25:1 

(nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

deferimento de licençA de funcionAmento iniciAl
ÁreA de Alimentos

 (Prot. 0770/2013, Proc. 0118/2013, sorveteria MAURO LACERDA RO-
CHA- MEI), ), (Prot. 0390/2013, Proc. 0042/2013, fornec. de alimentos, ALDO 
LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA MEI),

deferimento de AlterAção de dAdos cAdAstrAis – 
endereço – ÁreA de Alimentos

(Prot. 0820/2013, Proc.0450/2007, BAR, CARLOS ALBERTO BRUNHE-
RA-ME)

cAncelAmento de licençA/cAdAstro de funcionAmento – 
ÁreA de Alimentos

(Prot 0652/2013, Proc. 0049/2009, prod. De alimen. Artesanais de orig. ve-
getal, SOLANGE GOULART URIOSTE PIZZO); (Prot. 0408//2013, Proc. 
0124/2011,mercearia  , VALDECI LÚCIO CORREA ITAPETININGA-ME); 
(Prot.0421/2013, Proc.129/2010, mercearia, PRISCILA RAMOS NOGUEIRA 
MERCADO-ME),  (Prot. 422/2013, Proc.0337/2010, bar, LIVANEA APARECI-
DA CORREA  - MEI) 

deferimento de renovAção de licençA de 
funcionAmento - ÁreA de sAúde

(Prot.1049/2013, Proc. 0100/2011, drogaria, L.A.MONTEIRO DROGARIA-
-ME); (Prot. 0943/2013, Proc. 0085/2011, atividade médica, PATRICIA REGI-
NA PIEDADE FEICHTENBERGER); (Prot. 0980/2013, Proc. 0134/1993, óti-
cas, ADRIANA PERES PEGORETI ME); (Prot. 0469/2013, Proc. 0979/1992, 
drogaria, DROGARIA RODOVIÁRIA ANDRILO LTDA ME); (Prot 0944/2013, 
Proc.0142/199, atividade medica, KATIA HIDEKO TAKAHASHI); (Prot 
0873/13, Proc. 536.0012/89, laboratório, LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICA DE ITAPETININGA);  (Prot. 0977/2013, Proc. 0210/1987, farmácia 
e drogaria, DROGARIA CENTER LTDA); (Prot. 0858/2013, Proc 1277/2003, 
drogaria, ASSOCIAÇÃO AFAM ASSISTENCIA FARMACÊUTICA); (Prot. 
1014/2013, Proc. 0247/2011, prod. farmacêutico, COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO), (Prot. 0945/2013, Proc 0179/2010, posto de medicamen-
tos, DANIELA DO ROSARIO RAMOS DROGARIA-ME), (Prot 0967/2013, 
Proc 1240/2003, drogaria, DAYANE RENATA DOS S.PALMA MENDES -ME); 
(Prot. 0928/2013, Proc. 0495/1989 drogaria, DROGARIA DROGAVITA ITAPE-
TININGA LTDA ME); (Prot. 0804/2013, Proc. 0120/2007, prod. farmacêutico, 
JCMA DROGARIA BRASIL LTDA -ME); (Prot. 0966/2013, Proc. 0235/2012, 
prod. farmacêutico, VANESSA CHAVES G. ANDRADE DOS SANTOS ME), 
(Prot 0711/2013, Proc. 0382/2010, atividade medica, DIAGNOSTICO INTER-
DISCIPLINAR ATEND.LTDA), (Prot. 1057/2013, Proc 1160/1996, rx odonto, 

ALICE TOKIKO ADACHI) (Prot. 1058/2013, Proc. 0026/2003, consultório 
odonto, ALICE TOKIKO ADACHI), ) (Prot. 0882/2013, Proc. 0152/2005, con-
sultório odonto, YARA OLIVEIRA MARTINHO), ) (Prot. 0513/2013, Proc. 
0093/2002, consultório odonto,  ADENIO JAMEL XISTO PAES), ) (Prot. 
0883/2013, Proc. 0291/1999, consultório odonto, FABIANO SOARES FARIA), 

deferimento de cAdAstro de funcionAmento iniciAl - 
ÁreA de sAúde

(Prot. 0881/2013, Proc 0152/2013, atividade fisioterapia, CRISTIANE LA-
DEIRA MATIAZZO);  (Prot 1016/2013, Proc. 168/2013, prod. ópticos, MARIA 
DO CARMO S. VENÃNCIO PROD. OPTICOS-ME), 

deferimento de AlterAção de dAdos cAdAstrAis – 
endereço – ÁreA de sAúde

(Prot. 0811/2003, Proc.0421/2010, salão de beleza, PPJR ESTÉTICA & COS-
MÉTICOS LTDA-ME)

GEraLdo ForTEs soBriNHo
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

deferimento de licençA de funcionAmento iniciAl
ÁreA de Alimentos

 (Prot. 0770/2013, Proc. 0118/2013, sorveteria MAURO LACERDA RO-
CHA- MEI), ), (Prot. 0390/2013, Proc. 0042/2013, fornec. de alimentos, ALDO 
LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA MEI),

deferimento de AlterAção de dAdos cAdAstrAis – 
endereço – ÁreA de Alimentos

(Prot. 0820/2013, Proc.0450/2007, BAR, CARLOS ALBERTO BRUNHE-
RA-ME)

cAncelAmento de licençA/cAdAstro de funcionAmento – 
ÁreA de Alimentos

(Prot 0652/2013, Proc. 0049/2009, prod. De alimen. Artesanais de orig. vege-
tal, SOLANGE GOULART URIOSTE PIZZO); 

deferimento de renovAção de licençA de 
funcionAmento - ÁreA de sAúde

(Prot.1049/2013, Proc. 0100/2011, drogaria, L.A.MONTEIRO DROGARIA-
-ME); (Prot. 0943/2013, Proc. 0085/2011, atividade médica, PATRICIA REGI-
NA PIEDADE FEICHTENBERGER); (Prot. 0980/2013, Proc. 0134/1993, óti-
cas, ADRIANA PERES PEGORETI ME); (Prot. 0469/2013, Proc. 0979/1992, 
drogaria, DROGARIA RODOVIÁRIA ANDRILO LTDA ME); (Prot 0944/2013, 
Proc.0142/199, atividade medica, KATIA HIDEKO TAKAHASHI); (Prot 
0873/13, Proc. 536.0012/89, laboratório, LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICA DE ITAPETININGA);  (Prot. 0977/2013, Proc. 0210/1987, farmácia 
e drogaria, DROGARIA CENTER LTDA); (Prot. 0858/2013, Proc 1277/2003, 
drogaria, ASSOCIAÇÃO AFAM ASSISTENCIA FARMACÊUTICA); (Prot. 
1014/2013, Proc. 0247/2011, prod. farmacêutico, COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO), (Prot. 0945/2013, Proc 0179/2010, posto de medicamen-
tos, DANIELA DO ROSARIO RAMOS DROGARIA-ME), (Prot 0967/2013, 
Proc 1240/2003, drogaria, DAYANE RENATA DOS S.PALMA MENDES -ME); 
(Prot. 0928/2013, Proc. 0495/1989 drogaria, DROGARIA DROGAVITA ITAPE-
TININGA LTDA ME); (Prot. 0804/2013, Proc. 0120/2007, prod. farmacêutico, 
JCMA DROGARIA BRASIL LTDA -ME); (Prot. 0966/2013, Proc. 0235/2012, 
prod. farmacêutico, VANESSA CHAVES G. ANDRADE DOS SANTOS ME), 
(Prot 0711/2013, Proc. 0382/2010, atividade medica, DIAGNOSTICO INTER-
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DISCIPLINAR ATEND.LTDA), (Prot. 1057/2013, Proc 1160/1996, rx odonto, 
ALICE TOKIKO ADACHI) (Prot. 1058/2013, Proc. 0026/2003, consultório 
odonto, ALICE TOKIKO ADACHI), ) (Prot. 0882/2013, Proc. 0152/2005, con-
sultório odonto, YARA OLIVEIRA MARTINHO), ) (Prot. 0513/2013, Proc. 
0093/2002, consultório odonto,  ADENIO JAMEL XISTO PAES), ) (Prot. 
0883/2013, Proc. 0291/1999, consultório odonto, FABIANO SOARES FARIA), 

deferimento de cAdAstro de funcionAmento iniciAl - 
ÁreA de sAúde

(Prot. 0881/2013, Proc 0152/2013, atividade fisioterapia, CRISTIANE LA-
DEIRA MATIAZZO);  (Prot 1016/2013, Proc. 168/2013, prod. ópticos, MARIA 
DO CARMO S. VENÃNCIO PROD. OPTICOS-ME), 

deferimento de AlterAção de dAdos cAdAstrAis – 
endereço – ÁreA de sAúde

(Prot. 0811/2003, Proc.0421/2010, salão de beleza, PPJR ESTÉTICA & COS-
MÉTICOS LTDA-ME)

GEraLdo ForTEs soBriNHo
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

editAl de notificAção

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imó-
veis abaixo relacionados, a proceder a construção do muro e passeio no prazo de 
30 (Trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei 
Municipal nº.  4.026 de 26 de 11 de abril de 1.997;

1- Rua Ernesta Xavier Rabelo Orsi, Vila Maria – 01.11.083.0179.001
2- Rua Tereza, Vila Santana – 01.02.063.0175.001
3- Rua Mario de Oliveira Prestes, Parque São Bento – 01.09.417.0397.001
4- Est. Vicente Rodrigues Furtado, V. Belo Horizonte – 01.03.084.0681.001
5- Av. José Lembo, Vila Bandeirantes – 01.09.126.0807.001
6- Rua Mario de Oliveira Prestes, Parque São Bento – 01.09.417.0390.001

- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de 05 (cinco) UFM – Unidade Fiscal 
do Município, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 
4.026/97 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 80/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Dom Stanislau, Vila 
Aparecida, com inscrição cadastral n. 01.07.106.0309.001, no valor de R$ 293,00 
(Duzentos e noventa e três reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 
1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e 
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 

artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 971/13 de 04.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 157/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson Ferreira, 
Central Parque 4L, com inscrição cadastral n. 01.10.033.0107.001, no valor de 
R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 
1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e 
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.347/13 de 27.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposi-
ção de Multa de n. 70/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua João Lupion 
Filho, Vila Maria, com inscrição cadastral n. 01.11.912.0500.001, no valor de 
R$ 7.110,00 (Sete mil cento e dez reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
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venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 719/13 de 22.02.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 86/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nisshimbo do Bra-
sil, Bairro Américo, com inscrição cadastral n. 01.11.912.0500.001, no valor de 
R$ 1.758,90 (Hum mil setecentos e cinqüenta e oito reais e noventa centavos), 
tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, 
artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 
18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imó-
vel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.025/13 de 05.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 

de Multa de n. 160/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Juraci Manoel 
Ferreira, Res. Cambui, com inscrição cadastral n. 01.09.427.0452.001, no valor 
de R$ 162,00 (Cento e sessenta e dois reais), tendo em vista que deixou de cum-
prir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.350/13 de 27.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 156/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Alberto Yukio 
Takasse, Jardim das Laranjeiras, com inscrição cadastral n. 01.10.075.0152.001, 
no valor de R$ 126,00 (Cento e vinte e seis reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.346/13 de 27.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA
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editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 158/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Manoel Custodio 
Oliveira, Central Parque 4l, com inscrição cadastral n. 01.10.052.0274.001, no 
valor de R$ 142,00 (Cento e quarenta e dois reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.348/13 de 27.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposi-
ção de Multa de n. 159/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Sidney 
da Cunha, Jardim Bela Vista, com inscrição cadastral n. 01.09.140.0010.001, no 
valor de R$ 970,00 (Novecentos e setenta reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.349/13 de 27.03.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 161/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Isaltino Sera-
fim dos Santos, Vila Serafim, com inscrição cadastral n. 01.12.061.0217.001, no 
valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.418/13 de 03.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Impo-
sição de Multa de n. 194/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Abigail 
Holtz de Moraes, Vila Mazzei, com inscrição cadastral n. 01.01.084.0806.001 – 
01.01.084.0826.001, no valor de R$ 2.080,00 (Dois mil e oitenta reais), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. 
e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, 
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.428/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA
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editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 193/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Luiz Espolaor, 
Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n. 01.13.015.0285.001, no valor de R$ 
150,00 (Cento e cinquenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 
1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e 
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.470/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 191/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Antonio Vieira de 
Camargo, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n. 01.13.020.0260.001, no va-
lor de R$ 300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 
1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e 
artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.469/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 190/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Guapiara, Vila 
Arruda, com inscrição cadastral n. 01.06.009.0208.001, no valor de R$ 300,00 
(Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 
4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da 
Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.468/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 189/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Manoel Mena 
Ladeira, Centro, com inscrição cadastral n. 01.06.009.0208.001, no valor de R$ 
545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de cum-
prir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.467/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA
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editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposi-
ção de Multa de n. 188/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco 
Erasmo Galvão dos Santos, com inscrição cadastral n. 01.12.103.0181.001 – 
01.12.103.0209.001, no valor de R$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. 
e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, 
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.466/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 187/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Carlos Cardoso, 
Jardim Marabá, com inscrição cadastral n. 01.08.012.0240.001, no valor de R$ 
300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei 
n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente con-
servado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.464/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 187/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Carlos Cardoso, 
Jardim Marabá, com inscrição cadastral n. 01.08.012.0240.001, no valor de R$ 
300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei 
n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente con-
servado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.464/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de 
Multa de n. 185/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Wilson Moreira, Jar-
dim Fogaça, com inscrição cadastral n. 01.13.090.0070.001 – 01.13.090.0080.001 
– 01.13.090.0100.001, no valor de R$ 900,00 (Novecentos reais), tendo em vista 
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. 
da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixan-
do de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.463/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA
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editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 184/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Julio Orsi, Jardim 
Fogaça, com inscrição cadastral n. 01.13.116.0100.001 – 01.13.116.0110.001 
– 01.13.116.0120.001 – 01.13.116.0130.001 – 01.13.116.0140.001 – 
01.13.116.0150.001, no valor de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), tendo 
em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 
1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, 
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.462/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 183/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Oziris Martins 
Siqueira, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.203.0106.001, no va-
lor de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.461/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 182/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Oziris Martins 
Siqueira, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.202.0224.001, no va-
lor de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.460/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 181/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Helio Ferreira Cer-
queira, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n. 01.13.028.0139.001, no valor 
de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.459/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA



Página 22 04/05/2013

editAl de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 179/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Eugenio Pereira 
Pinto, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.205.0340.001, no valor 
de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de cum-
prir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.457/13 de 09.04.2013;

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

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

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

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de notificAção

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

1- Rua Francisco Rodrigues Junior, Vila Barth – 01.11.092.1037.001
2- Rua Gustavo Alves de Lara, Vila Barth – 01.14.103.0110.001
3- Rua Antonio Cardoso, Atenas do Sul – 01.09.045.0346.001
4- Rua Fraterno de M. Almada, Vila Carolina – 01.09.125.0075.001
5- Rua Antonio Frederico Ozan, Vila Carolina – 01.09.125.0045.001 – 

01.09.125.0070.001
6- Rua Fraterno de M. Almada, Vila Carolina – 01.09.103.0363.001
7- Rua Mario De Oliveira, Prestes, Parque São Bento – 01.09.417.0390.001
8- Rua Francisco Senger, Parque São Bento – 01.09.416.0750.001

9- Rua Jair Vieira da Silva, Parque São Bento – 01.09.406.0030.001 – 
01.09.406.0040.001.

10-Rua Genick Yabuk, Vila José Salem – 01.02.380.0110.001
11-Rua Genick Yabuk – 01.02.380.0120.001 – 01.02.380.0140.001 – 

01.02.380.0160.001
12-Rua Camilo José de Araujo Lellis, Vila Nastri – 01.10.038.0380.001 

– 01.10.038.0390.001 – 01.10.038.0400.001 – 01.10.038.0430.001 – 
01.10.038.0440.001.

13-Rua Sergio Angra de O. Machado, Jardim Colombo – 01.14.046.0312.001
14- Av. Padre Antonio Brunetti, Vila Barth – 01.01.096.0273.001
13-Rua Maria Plens, Vila Barth – 01.09.180.0481.001.

- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadra-
do, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e 
demais penalidades previstas na mesma Lei. 

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

editAl de notificAção

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

1- Rua Clementino Ferreira, Vila Rica – 01.13.050.0140.001 – 
01.13.050.0152.001 – 01.13.050.0165.001.

2- Rua João Arruda Campos, Vila Rica – 01.13.050.0206.001 – 
01.13.050.0216.001 – 01.13.050.0226.001 – 01.13.050.0236.001.

3- Rua Nelson Suardi, Vila Nastri – 01.10.039.0410.001
4- Rua Abigail Holtz de Moraes, Vila Mazzei – 01.01.089.0673.001
5- Rua Antonio Domingues Vaz, Jardim Fogaça – 01.13.112.0135.001
6- Rua Julio Orsi, Jardim Fogaça – 01.13.007.0325.001
7- Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.790.0040.001
8- Rua Campos Sales, Centro – 01.02.119.0067.001

- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadra-
do, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e 
demais penalidades previstas na mesma Lei. 

Luiz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

DEMONSTRACAO AUXILIAR ANALITICA DAS CONTAS DE RESULTADO POR TOTAIS DE CENTRO DE CUSTOS - 12/2012
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              NOMENCLATURA                                            VALORES DO MES    %                   VALORES DO EXERCICIO    %
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     A.........RECEITAS
    RECEITAS
      VERBA FEDERAL                                      4.500,00                                    54.000,00
      VERBA ESTADUAL                                         0,00                                   433.796,76
      VERBA MUNICIPAL - ITAPETININGA                     9.091,00                                   100.000,00
      VERBA MUNICIPAL - ALAMBARI                         1.700,00                                    17.000,00
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      CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS                    4.450,00                                    17.418,00
      ALUGUEIS DIVERSOS                                    840,00                                     5.040,00
      DOACOES DIVERSAS                                     350,00                                     4.850,41
      RECEITAS DIVERSAS                                      0,00                                     2.730,53
      DOACAO POR ORDEM JUDICIAL                            131,88                                    14.641,47
      VENDA DIVERSA -ARTESAN/MARCENAR/SUCATA             1.877,78                                    17.379,88
      CAMPANHA MOEDA                                       426,00                                     1.707,00
      CONVENIO PDDE - EDUCACAO ESPECIAL                      0,00                                     6.996,00
      CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA                           0,00                                    26.447,70
      FUNCAD                                                 0,00                                    10.490,62
      CLUBE DE MAES                                         75,00                                       656,00
      EVENTO PIZZADA BENEFICENTE                             0,00                                     5.003,90
      CONTRIBUICAO 3M DO BRASIL                          6.000,00                                    67.500,00
      EVENTO PORCO PARAGUAIO                                 0,00                                    14.216,59
      PROJETO SALA SNOEZELEN                                 0,00                                    22.000,00
      APAE NOEL                                          2.799,00                                     4.261,00
      CONTRIB DE PESSOA FISICA/SOCIO/TELEMARKE          15.673,00                                   210.906,30
      NISSHINBO DO BRASIL                                1.244,00                                     8.864,00
      BAZAR DA PECHINCHA                                 3.000,00                                     4.500,00
      IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA                     1.400,00                                     8.001,00
      FESTA VOLUNTARIADO                                     0,00                                       500,00
      FESTA JUNINA                                           0,00                                    16.493,90
      EVENTO NHOQUE BENEFICENTE                              0,00                                     6.207,90
      BAZAR M MARTAN                                         0,00                                    16.456,00
      FESTA JULINA BATALHAO DA POLICIA MILITAR               0,00                                       284,80
      FESTA JULINA OURO VILLE                                0,00                                       616,50
      JANTAR/SEMANA DA PREVENCAO                             0,00                                    13.806,50
      CURSO AUTISTIMO - FKB                                  0,00                                     3.090,00
      FESTA DE NATAL CRIANCAS                                0,00                                       300,00
    TOTAIS CONTA                                        53.557,66                                 1.116.162,76
    TOTAIS SUBGRUPO                                                        53.557,66                                1.116.162,76
 
    B.........DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS
    DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS
      COFINS NAO CUMULATIVO                                 31,92-                                      383,04-
    TOTAIS CONTA                                            31,92-                                      383,04-
    TOTAIS SUBGRUPO                                                            31,92-                                     383,04-
                                                                       ---------------------                      ---------------------
           RECEITA LIQUIDA..................................               53.525,74  100,0                         1.115.779,72  100,0
 
     D.........DESP.OPERACIONAIS C/PESSOAL
    DESP.OPERCIONAIS C/PESSOAL
      SALARIOS/FERIAS/RESCISOES/13oSAL                  69.250,36-                                  655.329,35-
      13 SALARIO                                        62.002,12-                                   62.002,12-
      FERIAS                                                 0,00                                    42.447,61-
      AVISO PREVIO                                           0,00                                    64.564,21-
      FGTS - RESCISAO                                        0,00                                     5.667,24-
      PIS S/FOLHA DE PAGTO                               1.229,81-                                    8.263,63-
      FGTS                                               7.439,55-                                   65.672,13-
      DESPESAS C/MEDICOS                                     0,00                                        18,00-
      UNIFORMES                                              0,00                                       489,40-
      CONVENIOS FARMACIA FUNCIONARIOS                      769,66-                                   11.766,16-
      VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIOS                       280,00-                                    4.319,00-
    TOTAIS CONTA                                       140.971,50-                                  920.538,85-
    TOTAIS SUBGRUPO                                                       140.971,50- 263,4-                          920.538,85-  82,5-
 
     E.........DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
    DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
      ALUGUEIS DIVERSOS                                      0,00                                     1.250,00-
      AGUA                                                 585,53-                                    8.634,97-
      MAT. ESCOLARES/ PEDAGOGICOS/DIDATICOS                  0,00                                     3.116,81-
      CURSOS/CONGRESSOS/TREINAMENTOS/REUNIOES                0,00                                    14.310,65-
      DEPRECIACOES                                      52.469,95-                                   52.469,95-
      FRETES E CARRETOS                                      0,00                                        36,00-
      HOMENAGENS                                            50,00-                                    2.689,00-
      LUZ E FORCA                                        1.642,72-                                   21.612,65-
      IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO                            20,00-                                    4.186,65-
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      MANUT E CONSERV MOVEIS UTENS                           0,00                                        18,60-
      MANUT E CONSERV INSTALACOES                           36,40-                                    2.677,10-
      MANUT CONSERV MAQ E EQUIP                              0,00                                     1.520,86-
      MANUT E CONSERV IMOVEIS                            3.564,82-                                    8.157,87-
      ALIMENTOS/USO E CONSUMO                                0,00                                     8.652,37-
      SEGUROS                                              550,93-                                    6.028,94-
      TELEFONE                                           1.280,73-                                   17.451,99-
      VIAGENS E ESTADIAS                                     0,00                                     4.133,86-
      COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                           0,00                                    12.336,21-
      CONSERV E MANUT VEICULOS                              18,85-                                    5.516,40-
      APAE   ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. ITAPETININGA                                                                         FL.  141
      CNPJ:45.445.095/0001-95                 NIRE:2889/73 - 12/12/1973
      EVILASIO MASSAINE PIRES,1220
      BAIRRO: VILA PAULO AYRES, ITAPETININGA - SP  CEP: 18212-200
      DEMONSTRACAO AUXILIAR ANALITICA DAS CONTAS DE RESULTADO POR TOTAIS DE CENTRO DE CUSTOS - 12/2012
       DESPESAS MEDICAS PRODS/REMED/EXAM/CONSUL           1.614,48-                                    5.792,15-
      INTERNET/INFORMATICA                                 200,00-                                      306,96-
      TAXAS E EMOLUMENTOS                                    0,00                                       125,66-
      MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA                          28,00-                                    7.746,76-
      COPA E COZINHA                                        27,42-                                    5.551,93-
      MATERIAIS RECREATIVOS                                  0,00                                        99,80-
      DESPESAS -OFICINAS/MARCENARIA/RECICLAGEM             230,00-                                   13.115,92-
      MULTAS DE TRANSITO                                     0,00                                       323,48-
      CORREIOS E TELEGRAFOS                                  0,00                                       316,40-
      LANCHES/REFEICOES/ALIMENTACAO                          0,00                                     2.622,76-
      FESTAS/BINGOS/JANTARES/EVENTOS DIVERSOS              240,94-                                   31.793,59-
      DESPESAS C/PROJETOS LABORTERAPICO                  1.458,00-                                   37.292,34-
      MATERIAIS DE CONSUMO                                   0,00                                         5,00-
      VESTUARIO/CALCADOS/FRALDAS                             0,00                                       424,64-
      DESPESAS DIVERSAS                                      0,00                                       845,71-
      DESPESAS C/SEGURANCA/ALARME                           90,00-                                      750,00-
      DESPESAS C/NATAL                                       0,00                                       261,60-
      SERVICOS TERCEIROS PJ                                450,00-                                   30.264,35-
      USO DE SOFTWARE ARGUS                                105,00-                                    3.540,00-
      DESPESAS C/CARTORIO                                    0,00                                       120,65-
      CONTRIBUICOES                                      4.481,12-                                    7.869,40-
      DESPESAS C/INFORMATICA                                90,00-                                    6.969,68-
      DESPESAS C/IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO                   0,00                                     1.330,88-
      DESPESAS C/MULTAS                                      0,00                                         6,58-
      CESTAS BASICAS                                       105,04-                                    8.895,32-
      REPASSE IR - FUNCAD                                    0,00                                     5.001,00-
      DESPESA C/ANIMAIS/EQUOTERAPIA                          0,00                                     4.543,26-
      BENS DE PEQUENO VALOR                                  0,00                                       132,50-
      SEGUROS DE FUNCIONARIOS                              163,34-                                    1.965,23-
      DESP.C/ CONVENIOS/FARMACIA                             0,00                                       404,73-
      TRIBUTOS ANOS ANTERIORES                               0,00                                         0,03-
      EQUIPAMENTOS/ROUPAS SEGURANCA                          0,00                                       279,97-
    TOTAIS CONTA                                        69.503,27-                                  353.499,16-
    TOTAIS SUBGRUPO                                                        69.503,27- 129,9-                          353.499,16-  31,7-
      E.........DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS
    DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDA
      DESP.BANCARIAS DIVERSAS                              562,46-                                    5.785,07-
      JUROS BANCARIOS                                        0,00                                         4,26-
      (-) DESCONTOS OBTIDOS                                  0,00                                       798,28
      I.R.R.F.S/APLICACAO                                    6,07-                                       51,61-
      JUROS DUPLS.PAGAS                                      0,00                                        14,59-
      JUROS PASSIVOS                                         0,00                                         1,38-
    TOTAIS CONTA                                           568,53-                                    5.058,63-
    TOTAIS SUBGRUPO                                                           568,53-   1,1-                            5.058,63-   0,5-
  
    E.........DESPESAS TRIBUTARIAS
    DESPESAS TRIBUTARIAS
      MULTAS /JUROS E CM S/TRIBUTO                           0,00                                        24,69-
      IOF                                                    0,00                                        12,20-
      REFIS                                                541,02-                                    7.505,69-
    TOTAIS CONTA                                           541,02-                                    7.542,58-
    TOTAIS SUBGRUPO                                                           541,02-   1,0-                            7.542,58-   0,7-
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                                                                       ---------------------                      ---------------------
           RESULTADO OPERACIONAL............................              158.058,58- 295,3-                          170.859,50-  15,3-
 
     H.........RECEITAS EVENTUAIS PATRIMONI
    RECEITAS EVENTUAIS PATRIMONI
      RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA                       15,13                                       170,83
      RENDIMENTOS POUPANCA                                   0,76                                       232,07
      REVERSAO DE PROVISOES                                  0,00                                       425,88
      REEMBOLSO -CONSIGNADO BANCO PAGO A MAIOR               0,00                                       595,79
    TOTAIS CONTA                                            15,89                                     1.424,57
    TOTAIS SUBGRUPO                                                            15,89    0,0                             1.424,57    0,1
 
     I.........DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
    DESPESAS NAO DEUTIVEIS
      DESPESAS ANO ANTERIOR                                  0,00                                     3.015,80-
    TOTAIS CONTA                                             0,00                                     3.015,80-
    TOTAIS SUBGRUPO                                                             0,00    0,0                             3.015,80-   0,3-
 
                                                                       ---------------------                      ---------------------
           DEFICIT DO EXERCICIO                                           158.042,69- 295,3-                          172.450,73-  15,5-
 
 
       PRESIDENTE                                                                            CONTADOR
 
 
       ________________________________________                                              ________________________________________
       ALEXANDRE LEME OLIVEIRA                                                                CLAUDIO DOMINGUES DE O. JUNIOR
       PRESIDENTE                                                                                 CONTADOR
       C.P.F. 122.814.698-59                                                                     C.R.C. SP-1SP247781/O-2
                                                                                                      C.P.F. 283.765.138-93

decreto leGislAtivo nº 465, de 02 de mAio de 2013
Dispõe sobre a suspensão da eficácia do inciso V e do parágrafo único do arti-

go 2º do Decreto do Poder Executivo Municipal n.º 1.036, de 2 de abril de 2013, 
na forma do artigo 15, XXI, da Lei Orgânica do Município de Itapetininga.

(Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2013, de autoria dos Vereadores Mauri 
de Jesus Morais, Fuad Abrão Isaac, Adilson Ramos, Itamar José Martins e Milton 
Nery Neto.)

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 suspensa a eficácia do disposto no inciso V e no parágrafo único, 

ambos do artigo 2.º, do Decreto do Poder Executivo Municipal n.º 1.036, de 2 de 
abril de 2013.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 02 de maio 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

portAriA/seprem nº 050, de 25 de Abril de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000954/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39, da Lei Complementar nº. 49, 

de 23-04-2012 e Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 
30-04-2013, a funcionária ADRIANA ANDRADE DA SILVA MASTRODOME-
NICO, Professora Educação Básica II Fundamental, Faixa  04-E, lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação.

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

JaiME dE CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

                      

portAriA/seprem nº 051, de 25 de Abril de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
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000955/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, 

de 23-04-2012  e  Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 
30-04-2013, a funcionária ,VALERIA CRISTINA QUEIROZ GOMES , Auxiliar 
de Educação , Referência 07-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação,com 
proventos proporcionais.

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

portAriA/seprem n° 052, de 29 de Abril de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 
000956/2013, RESOLVE:

Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 38 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23/04/2012, a partir de 11-05-2013, a funcionária APARECIDA DE LURDES 
ALVES RODRIGUES DE BARROS, Auxiliar de Serviço Educacional, Referên-
cia 05-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcio-
nais.

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

       
portAriA/seprem nº 053, de 29 de Abril de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000957/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complemen-
tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com pro-
ventos integrais, a partir de 11-05-2013, a funcionária MARIA ELOI ARAUJO, 
Atendente de Consultório Dentário, Referência 07-F, lotada na Secretaria Muni-
cipal da Saúde.                          

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

portAriA/seprem nº 054, de 29 de Abril de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000958/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos 
integrais, a partir de 11-05-2013, a funcionária LUCIA DAS GRAÇAS MAR-
CONDES RIBEIRO, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-
F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

portAriA/seprem nº 055, de 29 de Abril de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000959/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, de 
23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos inte-
grais, a partir de 11-05-2013, a funcionária MÁRCIA REGINA CHIOQUETTI 
SOARES, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-F, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação.

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

portAriA/seprem nº 056, de 29 de Abril de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000960/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complemen-
tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com 
proventos integrais, a partir de 11-05-2013, a funcionária MARIA APARECIDA 
VIEIRA ALMEIDA, Servente, Referência 03-F, lotada na Secretaria Municipal 
da Educação.                          

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

portAriA/seprem nº 057, de 02 de mAio de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000961/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complemen-
tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com pro-
ventos integrais, a partir de 11-05-2013, a funcionária SONIA TEREZA ROSA 
VALLADA, Farmacêutica, Referência 11-E, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde.                          

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM

                       
portAriA/seprem nº 058, de 02 de mAio de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 
000962/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complemen-
tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com 
proventos integrais, a partir de 12-05-2013, a funcionária APARECIDA DE FÁ-
TIMA OLIVEIRA, Auxiliar de Educação, Referência 07-E, lotada na Secretaria 
Municipal da Educação.                          

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

JaiME dE CarVaLHo
PrEsidENTE do sEPrEM
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DICAS DE LEITURA (Clássicos Nacionais)

Grande sertão veredas é uma narração em primeira pessoa das aventuras 
de Riobaldo pelo sertão mineiro. O protagonista conta sua vida a um “senhor”, cuja 
identidade permanece oculta. Se a leitura de início pode parecer custosa, aos poucos a 
jornada pelo sertão transforma-se numa aventura prazerosa, recheada de descrições 
dotadas de grande vitalidade e você não consegue mais parar de ler. Riobaldo anseia 
por negar a existência do mal, com quem fez um pacto para derrotar o jagunço do bando 
rival, Hermógenes. Narradas num português como que novo, pois reinventado, suas 
aventuras atingem um clímax na relação ambígua com Diadorim (“Diadorim é minha 
neblina”, diz ele). Travestido de jagunço, o companheiro de Riobaldo é, na verdade, uma 
mulher valente e impiedosa. Nesse universo quase mítico, a dimensão única, poética e 
alquímica da linguagem, que desintegra as fronteiras entre narrativa e lírica, é um convite 
irrecusável à viagem pelas palavras.
Guimarães Rosa nasceu na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 
1908. Médico e diplomata, o escritor morou em Belo Horizonte, Itaguara (cidadezinha 
mineira onde exerceu a medicina), e também em Hamburgo, na Alemanha, além 
de Paris, Bogotá e Rio de Janeiro, onde faleceu em 1967, aos 59 anos, três dias após 
assumir sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. 

POR DIRCEU BARROS

DICAS DE LEITURA (Clássicos Internacionais)

GrAnde sertão veredAs
JOÃO GUIMARÃES ROSA

o processo é um romance onde Kafka conta a história de um bancário que é 
processado sem saber o motivo, este é Josef K.
O perfil de K. era de um funcionário exemplar, sendo que trabalhava num famoso banco 
e tinha um cargo de grande responsabilidade. Desempenhava sua função com muita 
dedicação, razão que o levou, em pouco tempo, a crescer na empresa.
Porém na manhã em que completara 30 anos, Josef K. foi detido em seu próprio quarto 
por dois guardas, que tomaram o café que devia ter sido dele, e depois, sugeriram 
estarem sendo subornados. Neste momento inicia o pesadelo de Josef K., que foi detido 
sem ter feito mal algum. De principio, imaginava ser uma brincadeira de seus colegas de 
banco, pois não podia acreditar no que estava acontecendo.
Josef K. acreditava que todo o mal entendido seria esclarecido e ao ser convocado para 
um interrogatório viu a oportunidade de isto acontecer. Estava errado. Deparou-se com 
um inspetor rude e agressivo que o ameaçava e fazia chantagens. Contudo K. exigia 
esclarecimentos, porém inutilmente, já que nem o inspetor e nem os guardas sabiam 
sobre o motivo de sua detenção.
E toda narrativa segue sem que se conheça quem teria denunciado Josef K. às 
autoridades e o motivo de estar sendo preso. Apesar disso, o personagem central luta 
o tempo todo para descobrir do que estava sendo acusado, quem o acusava e com 
embasamento em que lei. Contratou um advogado na esperança de ter alguma saída e 
também para obter informações sobre o seu caso, mas...você vai descobrir...
Franz Kafka nasceu em Praga no dia 3 de julho de 1883 e faleceu em Klosterneuburg no 
dia 3 de junho de 1924. Foi um dos maiores escritores de ficção do século XX. Kafka era 
de origem judaica, e escrevia em língua alemã. O conjunto de seus textos, na maioria 
incompletos e publicados postumamente, situa-se entre os mais influentes da literatura 
ocidental.
Em obras como a novela A Metamorfose (1915) e romances como O Processo (1925) 
e O Castelo (1926), retratam indivíduos preocupados com um pesadelo de um mundo 
impessoal e burocrático.

o processo
FRANZ KAFKA

Com suas próprias palavras Guimarães demostra o quanto se empenhou e estudou, 
para criar suas obras primas, “Falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, 
italiano, esperanto, um pouco de russo; leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o 
dicionário agarrado); entendo alguns dialetos alemães; estudei a gramática: do húngaro, 
do árabe, do sânscrito, do lituânio, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do 
tcheco, do finlandês, do dinamarquês; 
bisbilhotei um pouco a respeito de outras. 
Mas tudo mal. E acho que estudar o espírito 
e o mecanismo de outras línguas ajuda muito 
à compreensão mais profunda do idioma 
nacional. Principalmente, porém, estudando-
se por divertimento, gosto e distração”.

Natália Ramos Silveira

DIÁRIO DE UMA PAIXÃO

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

 Nicholas Sparks

Everthon Juliano de Oliveira

PEDAGOGIA COMO PRÁTICA DE LIBERDADE

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

Paulo Freire

Irani Mastromauro Jara

CINQUENTA TONS DE CINZA

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

 E L James

Juliana Collaço

AS CRÔNICAS DE GELO E FOGO

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

George R. R. Martin
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A Prefeitura, através da Secre-
taria de Esportes e Lazer, realizou 
a 2ª etapa “Correr e Caminhar com 
Saúde”. 

pré mirim mAsc. - 400 m
1º TIAGO LOPES MACHADO
2º PATRICK MOREIRA A. 
SANTOS
3º WELLINTON MANOEL

pré mirim fem. - 400 m
1º KATHLEEN DOS SANTOS
2º JUSELAINE APARECIDA
3º EVILIM DOS SANTOS

mirim mAsc. 1000 m
1º LUCAS QUEIROZ DA SILVA
2º FERNANDO LUIZ
3º ALAN RICARDO

mirim feminino 1000 m
1º EDJANE JESUS LUZ

Adulto 5000 m
1º FABIO FERREIRA
2º FERNANDO H. DA SILVA/ 
ACADEMY POTO
3º DOUGLAS F. DE LIMA

veterAno “A” 5000 m
1º EDUARDO DE J. MACHADO 
- D.E./
 XV DE NOVEMBRO

2º VALDECIR BATISTA/ 
ALUMINIO
3º CLAUDINEI SILVA / 
ALUMINIO

veterAno “b” 5000 m
1º OSMAR D. DA SILVA - D.E./
 XV DE NOVEMBRO
2º CELSO CUNHA
3º MARCELO MATARAZZO - 
D.E./
 XV DE NOVEMBRO

veterAno “c” 5000 m
1º JADIR DE SOUZA - 
ALUMINIO
2º VALDECI A. SILVA - 
ALUMINIO
3º SERGIO PERES

veterAnissÍmo 5000 m
1º PAULO CIPRIANO - D.E./XV 
DE NOVEMBRO
2º ZULENO PAULINO D.E./ XV 
DE NOVEMBRO
3º FRANCISCO G. DA SILVA - 
D.E./ XV DE NOVEMBRO

Além da corrida houve cami-
nhada de 5000 metros. Mais de 190 
pessoas participaram das provas 
nas categorias adulta, feminina, 

veterano e veteraníssimo, além dis-
so fizeram doação de roupas para 
a Campanha do Agasalho 2013.  O 
evento foi realizado no dia 28 de 

juvenil mAsc. 5000 m 
1º FERNANDO DA SILVA JR
2º RODRIGO DE CARVALHO - 
ALUMINIO
3º WELLINGTON PONTES - 
ALUMINIO

veterAno “A”  fem. 5000 m
1º VANESSA C. ALMEIDA - C. 
BONITO
2º MARIA DE L. SANTOS - 
ALUMINIO

IRENE A. ALVES - ALUMINIO
veterAno “b” fem. 5000 m

1º JACIRA NORONHA - 
ACADEMY POTO
2º REGINA S. DOS SANTOS 
D.E./XV DE NOVEMBRO
3º MELINA G. MACEDO

Adulto feminino 5000 m
1º MARIA E. TOLEDO
2º ELIANE TOMAZ
3º KELLY SOARES

abril no Horto Religioso.  
Confira a classificação:
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o mutirão reAlizAdo no sÁbAdo, A provA de corridA e cAminhAdA no dominGo impulsionArAm As ArrecAdAções

A Campanha do Agasalho teve 
um final de semana de muitas arre-
cadações, com intensa colaboração 
da Prefeitura Municipal, de toda a 
população e de diversos voluntá-
rios.

No sábado, os atiradores do Tiro 
de Guerra, servidores municipais, 
as pró egressas do programa Ita-
petininga Mais Verde  e voluntá-
rios se reuniram para o Arrastão da 
Campanha do Agasalho no Espaço 
da Melhor Idade onde, depois de 
tomarem um café, dividiram-se em 
equipes que passaram por todos os 
bairros da cidade recolhendo aga-
salhos.

As dez equipes passaram de ca-
sa em casa recolhendo roupas e co-
bertores. Todo o material doado foi 
levado para um depósito, para ser 
separado e contado. As atividades 
se estenderam até às 17h. Foram re-

cebidas 42 mil peças, entre agasa-
lhos e cobertores.

No domingo, 192 atletas de Ita-
petininga e região se reuniram em 
frente ao Horto Religioso para a 2ª 
Etapa do circuito Correr e Cami-
nhar com Saúde, promovida pela 
Secretaria de Esporte e Lazer. Pa-
ra se inscrever, cada participante 
deveria levar um agasalho. Foram 
aproximadamente 200 agasalhos e 
cobertores arrecadados.

A 3ª Etapa do circuito Correr e 
Caminhar com Saúde acontecerá no 
dia 19 de maio no Clube de Cam-
po Venâncio Ayres. Os interessados 
já podem se inscrever através do 
email esporte@itapetininga.sp.gov.
br, pessoalmente, na Secretaria de 
Esporte, que funciona no Ginásio 
Ayrton Senna ou ainda se inscrever 
no local da prova. Mais informa-
ções pelo telefone 3271-7926. primeira dama dalva di fiori e radialista filisbino em evento do fundo social

SÍnTESE GCM DESTAQUE DO 2º BIMESTRE DE 2013
prêmio Secretaria de Trânsito

Tendo em vista o conjunto de tra-
balhos desenvolvidos pelo GCM 
BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA, 
durante os meses de Março e Abril de 
2013, o qual demonstrou interesse à 
causa pública, dedicação e empenho 
nas atividades que lhe foram atribu-
ídas, culminando no atendimento de 

ocorrências de VIOLAÇÃO DE DI-
REITOS AUTORAIS, em 04 de mar-
ço de 2013, com apreensão de 227 
DVDs e 58 CDs piratas, VIOLAÇÃO 
DE DIREITOS AUTORAIS/RESIS-
TÊNCIA, em 05 de março de 2013, 
com apreensão de 180 DVDs e 53 CDs 
piratas e TRÁFICO DE ENTORPE-

CENTES/RESISTÊNCIA E DANOS 
AO PATRIMÔNIO, em 23 de abril 
de 2013, o que engrandeceu o nome 
da instituição perante a comunidade 
e empresa local, destacando-se entre 
seus pares, de forma que, é digno de 
ser escolhido como GCM destaque do 
2º BIMESTRE DO ANO DE 2013. Gcm bruno mariano de oliveira
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sob os olhAres Atentos dA populAção, funcionÁrios dA GArAGem dA prefeiturA reAlizAm umA vArredurA nos 
bAirros e distritos de itApetininGA, mApeAndo os burAcos existentes e intensificAndo A operAção tApA-burAcos.

Atendendo a um antigo anseio da 
população de Itapetininga, a Secretaria 
de Obras e Serviços, juntamente aos 
diversos setores da Garagem Munici-
pal, vem se empenhando maciçamente 
para agilizar a operação tapa-buracos 
nos bairros e distritos de nossa cidade. 
Desde o início da nova administração, 
foram reparados cerca de 11.000 bu-
racos. Em média, são fechados diaria-
mente, de 50 a 70 buracos.  “O traba-
lho não pára. Estamos realizando um 
mapeamento que inclui os bairros e os 
distritos do município. Na Vila Piedade 
e no Rechã, por exemplo, já executamos 
praticamente 100% do serviço e agora 

concentramos nossos esforços nos de-
mais bairros e distritos”, afirma o atual 
Diretor do Setor de Transportes, Claudi-
nei José Ramos.

Como reflexo desta frente de traba-
lho, a secretaria e os setores responsá-
veis pela ação, vem recebendo inúmeros 
elogios pela sua atuação através do tele-
fone 156 e ainda, diretamente na Gara-
gem Municipal.

Como serviço essencial e necessário 
para agilizar o atendimento das solicita-
ções, o tapa- buraco apenas se torna pos-
sível graças ao planejamento das equi-
pes de manutenção, com ações imedia-
tas e preventivas, que garantem assim 

máquina trabalhando no serviço de tapa buracos da cidade

FOTOS: JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA

COnhEÇA MAIS SOBRE A DOEnÇA DE PARkInSOn
conscientização Secretaria de Saúde

o trAtAmento pode retArdAr os sintomAs e proporcionAr melhoriA nA quAlidAde de vidA

No último mês de abril, o dia do por-
tador da doença de Parkinson foi come-
morado. A doença recebe esse nome em 
homenagem ao médico que a descreveu 
pela primeira vez, em 1817, o inglês James 
Parkinson.
o que é doença de parkinson

É uma doença neurológica que afeta os 
movimentos, causando tremores, lentidão 
nos movimentos, rigidez muscular, difi-
culdade no equilíbrio e alterações na fala 

e na escrita. O problema é causado porque 
o cérebro pára de fabricar uma substância 
chamada dopamina, usada para estimular 
os movimentos. Ela não é contagiosa, nem 
fatal, mas representa uma considerável re-
dução na qualidade de vida do paciente.

Grupos de risco
Não há grupo de risco, portanto, qual-

quer pessoa pode ser acometida pela doen-
ça, mas ela é mais comum em pessoas com 

mais de 50 anos.
diagnóstico

Não existe um exame especificamente 
para detectar a doença. São realizados exa-
mes neurológicos e o diagnóstico é feito 
por exclusão e observação dos sintomas.

sintomas
Aumento gradual nos temores, dificul-

dades de caminhar, dificuldades de realizar 
tarefas motoras, como se vestir e comer.

evolução 
A doença de Parkinson tem uma evolu-

ção lenta, mas desigual entre os pacientes, 
sem mudanças rápidas ou dramáticas.

tratamento
Ainda não existe cura para a doença, 

mas ela deve se tratada, para combater os 
sintomas e retardar seu progresso.  O tra-
tamento consiste em medicamentos que se 
transformam em dopamina, mas infeliz-
mente, seu uso contínuo pode causar efei-
tos colaterais indesejáveis. A cirurgia tam-
bém é bastante eficaz. Ela age combatendo 
os mecanismos que causam tremor, mas 
esse tratamento também não é definitivo.

melhor qualidade de 
vida a todos que mo-
ram e circulam por 
Itapetininga.

Caso o munícipe 
queira solicitar o servi-
ço de tapa-buraco, em 
qualquer via da cidade, 
é possível entrar em 
contato com a Prefei-
tura pelo telefone 156, 
pessoalmente protoco-
lizando sua solicitação 
no Paço Municipal ou 
pelo site: www.itapeti-
ninga.sp.gov.br
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GLAUCOMA 
o que é? Glaucoma pode ser definido como uma lesão do nervo óptico, 
de caráter progressivo, com perda de campo visual e risco de cegueira, 
caso não diagnosticado e tratado a tempo.
Há direta relação com a pressão intraocular (PIO), sendo que a maioria 
dos portadores de glaucoma apresenta PIO elevada.

POR DIRCEU BARROS

Aumento dA pressão
O humor aquoso, líquido existente no segmento anterior do olho, circula 
constantemente para nutrir a córnea, cristalino e a malha trabecular. No caso do 
glaucoma, há uma menor circulação do humor aquoso na região do trabeculado, 
levando a um aumento da pressão.

sintomAs 
O glaucoma do ângulo estreito ocasionalmente pode apresentar sintomas, como 
fisgada no olho, associada a olho vermelho, borramento temporário da visão e 
percepção de halos coloridos ao redor de luzes. Na maioria dos casos, o glaucoma 
evolui lentamente, sem que o paciente perceba. O diagnóstico precoce só é feito 
em exame oftalmológico preventivo.

consequênciAs
O dano causado pelo glaucoma pode se transformar em cegueira irreversível. 
É por isso que a prevenção ainda é o melhor remédio: quando você diagnostica 
a doença precocemente, há menor o grau de lesão do nervo e maior chance de 
controle do glaucoma.

trAtAmento
O tratamento é feito à base de colírios, podendo ser complementado com 
comprimidos ou raio laser. O objetivo é reduzir a pressão ocular. Nos casos mais 
avançados, é necessário realizar a cirurgia de drenagem. Para isso, é preciso 
apenas que seu diagnóstico seja feito em tempo adequado, para que sua ação 
possa ser controlada e não cause maiores problemas ao portador.

durAção
Pacientes com glaucoma primário deverão usar a medicação por toda a vida, 
exceto se tiverem realizado algum tipo de cirurgia. Uma vez iniciado o tratamento 
do glaucoma, ele só poderá ser interrompido por orientação do oftalmologista.

importAnte!
Sempre tenha um frasco de colírio reserva e siga todas as orientações 
oftalmológicas.

Atenção!
Se estiver usando mais de um tipo de colírio, deixe um intervalo de 
aproximadamente 5 a 10 minutos entre a aplicação de cada colírio. Como aplicar o 
colírio corretamente?
Mantenha os olhos abertos, olhe para cima e pingue uma única gota do colírio na 
parte de baixo. Logo após, feche os olhos e comprima com o dedo indicador o 
canto interno do olho por aproximadamente 1 minuto.
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