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Crianças da EMEF Professora Evanilde Shirley de O. Majewski passam por orientação sobre higiene bucal.
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COMUNICADO AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL REGIONAL

A PrefeiturA de itAPetiningA comunicA que foi AProvAdA A Lei nº 5.709, de AutoriA do 
executivo, que A AutorizA A ceLebrAr Acordos nos Processos trAbALhistAs tendo como 

recLAmAntes os ex-funcionários do sistemA de AssistênciA sociAL e sAúde (sAs) que 
PrestAvAm serviços no hosPitAL regionAL de itAPetiningA.

PArA isso, bAstA que referidos recLAmAntes mAnifestem concordânciA nos resPectivos 
Processos, AtrAvés dos AdvogAdos do sindicAto que os rePresentA. 

A AProvAção dA Lei refLete A seriedAde com que A AtuAL AdministrAção conduz os 
comPromissos Assumidos, esPeciALmente em ProL dAqueLes que dedicAm PArte de seu 

Precioso temPo PArA cuidAr dA sAúde dos usuários do hosPitAL regionAL de itAPetiningA. 
A Lei já foi PubLicAdA e está disPoníveL nos Atos do executivo.
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cercA de 100 PArticiPAntes reunidos no PAsseio e mAis de 200 AgAsALhos ArrecAdAdos PeLos cicListAs

Este foi o balanço do 1º Passeio Ciclís-
tico, realizado pelo Fundo Social de Soli-
dariedade, em parceria com a Associação 
Ciclística de Itapetininga (Acicli) e Dedo 
de Moça Ciclismo. O objetivo foi arreca-
dar roupas e cobertores para a Campanha 
do Agasalho.

A presidente da Dedo de Moça Ciclis-
mo, Lilian Ferreira, destaca que a partici-
pação do grupo de ciclismo é um incentivo 
e um despertar para colaboração em ações 
sociais. 

A ciclista e membro da Dedo de Moça, 

Além de ser uma prática saudável, o passeio incentivou a solidariedade

Não foram apenas os ciclistas que 
marcaram presença no passeio. O casal 
Lurdes Alves de Oliveira e Valdemar Al-
ves de Oliveira esteviram presente para 
homenagear o filho Valdecir José, um ci-
clista que morreu num passeio ciclístico 
em 2007.

“Estivemos presentes na largada para 
homenagear nosso filho e também para 
colaborar com a Campanha, doando aga-
salhos. Também aproveitamos a ocasião 

para presentar a primeira dama e a pre-
sidente da associação de ciclismo, Lilian 
Ferreira”, conta Valdemar.

Por mais de 25 anos, o filho do casal 
foi um grande incentivador do ciclismo e 
do atletismo na cidade. Valdecir também 
comandou a maior equipe do ciclismo do 
Brasil, no município de Joinville. Toda a 
família sempre foi uma grande incentiva-
dora do esporte. Na largada, o casal tam-
bém aproveitou para rever antigos conhe-
cidos. “Quando meu filho era vivo, minha 
casa era o ponto de encontro de muitos 
esportistas”, lembra Valdemar. 

Homenagem

encontro reuniu pessoas de todas as idades

Neemia Polipenk pedala desde criança e 
também veio prestigiar o passeio. 

Já Douglas Renê, que pedala sempre 
aos finais de semana, e convidou um ami-
go para participar diz que “é uma excelente 
ideia unir um passeio a uma obra social, 
diversão e caridade”.

As atividades da Campanha do Agasa-
lho se encerram neste sábado, 25, quando 
as famílias cadastradas nos CRAS recebe-
rão as doações, no Ginásio Ayrton Senna 
da Silva.
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vários serviços serão oferecidos, diminuindo A burocrAciA e fAciLitAndo A vidA dos Produtores rurAis

O Poupatempo Rural estará em Ita-
petininga no mês de junho. Do dia 3 até 
o dia 7 de junho, cinco distritos serão 
beneficiados com os serviços.  Serão ofe-
recidos diversos serviços: Crédito Rural 
para Ovinocultura; Análise de água - I 
- Variáveis Físicas; Análise de solo para 
fins de fertilidade; Análise de teores totais 
de metais no solo; Aposentadoria Rural; 
Programa Pró-Trator/ Pró-Implemento - 
Agricultura moderna para todos.

O Poupatempo do Produtor Rural fa-
cilita e agiliza a vida dos seus usuários em 
vários aspectos. Aproxima a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente do produtor 
rural; proporciona qualidade de atendi-

mento, economia de tempo e de esforço; 
disponibiliza informações sobre acesso a 
crédito e seguro rural; amplia o acesso do 
produtor rural às informações e aos ser-
viços públicos; oferece aos produtores ru-
rais resoluções e esclarecimentos das suas 
demandas; apoia a ação de capacitação 
no campo paulista e ações voltadas para a 
organização rural (cooperativismo e asso-
ciativismo); além de oferecer serviços de 
desembaraços burocráticos, relacionados 
à atividade rural.

horário
O horário de atendimento é de segun-

da à sexta-feira, das 10h às 16h.
Poupatempo rural: agilidade no atendimento, sem burocracia

Distrito do Morro do Alto - 03 de junho; 
Distrito do Rechã - 04 de Junho; 
Distrito do Tupy - 05 de junho; 

Onde e quando?
Distrito da Varginha - 06 de junho; 
Distrito do Gramadinho - 07 de 
junho. 

AlUnOS DA ReDe MUnIcIpAl ASSISTeM eSpeTácUlO DO cIRcO TUBInhO
Secretaria de Educação

As criAnçAs tiverAm A oPortunidAde únicA de Assistir um dos esPetácuLos mAis Assistidos em itAPetiningA 

irreverencia e alegria são as marcas registradas do circo de teatro tubinho

Crédito Rural para Ovinocultura
Ánalise de àgua - I - Variáveis Físicas
Análise de solo para fins de fertilidade.

Serviços
Aposentadoria Rural
Programa Pró-Trator/ Pró-Implemento 
- Agricultura moderna para todos.

A Prefeitura de Itapetininga, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação, através de parceria com 
o Circo Tubinho, levou mais de mil 
alunos para assistir o espetáculo do 
Circo Tubinho na última semana. 
O espetáculo ‘O Príncipe, a Bruxa 

e o Feiticeiro’ contagiou todos os 
presentes, pela interação constante 
com os alunos.

Através deste projeto educacio-
nal e cultural, os alunos dos 5º anos 
tiveram a oportunidade de sair da 
sala de aula e conhecer este mun-

do mágico do circo 
e do teatro. Parti-
ciparam desta ati-
vidade, alunos da 
zona urbana e da 
zona rural, além de 
alunos da APAE. 
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Poderão PArticiPAr PessoAs entre 16 e 59 Anos de idAde ou com rendA fAmiLiAr  de Até três sALários mínimos

A Prefeitura de Itapetininga, através 
da Secretaria de Promoção Social, está 
oferecendo 400 vagas de cursos gratui-
tos do Instituto Federal de São Paulo 
– IFSP, para beneficiários do Programa 
Bolsa Família – PBF. Os cursos serão 
oferecidos pelo PRONATEC - Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego.

O aluno receberá uma bolsa forma-
ção no valor de R$ 3,75 horas/aula fre-
quentadas, para auxiliar no transporte.

Pessoas entre 16 e 59 anos de 
idade, inscritas no Cadastro Único 
do Governo Federal (Programa Bolsa 
Família - PBF) ou com renda familiar 
de até 03 (três) salários mínimos.
Para a pré-inscrição o interessado 
deverá apresentar os seguintes 
documentos: RG e CPF; Cartão Bolsa 
Família ou comprovante de renda 
familiar.

Quem pode participar? - Auxiliar Administrativo;
- Auxiliar de Contabilidade;
- Inglês Básico;
- Torneiro Mecânico;
- Operador de Computador;
- Montador e Reparador de Computa-
dores;
- Eletricista Instalador Predial de Baixa 
Tensão;
- Instalador e Reparador de Redes de 
Computadores;
- Mestre de Obras.

Cursos

As pré-inscrições podem ser reali-
zadas, nos seguintes locais: 

secretAriA municiPAL de Promo-
ção sociAL: 
Rua João Evangelista, 1018 – centro - Horário: 

das 9h às 16h.

crAs – centro de referênciA dA 
AssistênciA sociAL - horário: das 9h 
às 16h.

crAs APArecidA – Rua Pedro Voss, 26 – 
V. Aparecida;

crAs beLA vistA – Av. José Lembo, 1141 
– Jd. Bela Vista;

crAs PAuLo AYres – Rua Ribeirão Bran-
co, 317 – V. Paulo Ayres;

crAs rio brAnco – Rua do Santíssimo, 41 
– V. Rio Branco.

creAs – Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social: Rua João Evangelista, 
416 - centro - Horário: das 9h às 16h. Mais In-
formações pelo telefone 156 ou no CRAS mais 
próximo de sua residência.

Locais
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biscoito duro - encontrava-se sujo e esburacado. foi feita a limpeza,  o nivelamento de solo com saibro e cascalhamento.  

marginal do chá - As melhorias iniciaram na semana passada. o roçamento do mato na margem lateral já começou a ser feito.

Avenida francisco válio - Recebeu a limpeza e poda dos arbustos no canteiro central.
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  A Prefeitura está realizando ações  de melhorias nos bairros do município. Nesta 
edição iremos mostrar algumas das realizações feitas pela Secretaria de Obras, 
que vem trabalhando intensamente para que toda a população seja atendida. O 

roçamento, a poda de árvores, o nivelamento e a limpeza das ruas e praças é 
um trabalho que tem sido feito constantemente. A Secretaria de Obras pede que 
a população colabore não jogando lixo nas ruas para conservar os locais limpos.

vale são fernando - o bairro encontrava-se totalmente sujo, com entulhos, lixo doméstico e as ruas esburacadas. todo o serviço de limpeza foi feito, além 
do nivelamento das ruas de terra com saibro. nas ruas com asfalto, foi feita a operação tapa buracos.

A
n

te
s

d
e

P
o

is



Página 725/05/2013

editAL de notificAção

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

1- Rua Estevan Larizatti, Vila Judith – 01.07.018.0091.001
2- Rua Laurindo Ferreira Filho, Vila Piedade – 01.02.141.0183.001
3- Rua José de Freitas, Vila Piedade – 01.02.021.0169.001
4- Rua Itapeva, Vila Arruda – 01.03.046.0370.001
5- Rua Gal. Osório, Vila Alves – 01.09.054.0326.001
6- Rua Julio Mesquita Filho, Vila Nova Itapetininga – 01.13.122.0246.001
7- Rua Virgilio de Rezende, Centro – 01.06.056.0078.001
8- Rua Fioravanti Stefani, Campo Belo – 01.04.400.0026.001.

- 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 AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 145/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Eugenio Pereira 
Pinto, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.205.0361.001 no valor 
de R$ 341,00 (Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a 
construção do muro e passeio.

- 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. 145/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Eugenio Pereira 
Pinto, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.205.0361.001 no valor 
de R$ 341,00 (Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a 
construção do muro e passeio.

- 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. 145/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Eugenio Pereira 
Pinto, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.205.0361.001 no valor 
de R$ 341,00 (Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a 
construção do muro e passeio.

- 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. 192/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Antonio Vieira Ca-
margo, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n. 01.13.020.0260.001, 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. 1.469/13 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. 196/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson de Araujo 
Guerra, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.780.0060.001, no 
valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta 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 
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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. 1.484/13 de 12.04.2013;

- 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. 197/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson de Araujo 
Guerra, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.740.0410.001, no 
valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta 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. 1.485/13 de 12.04.2013;

- 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. 197/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson de Araujo 
Guerra, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.740.0410.001, no 
valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta 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. 1.485/13 de 12.04.2013;

- 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. 241/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Est. José Correia 
de Moraes, Chapada Grande, com inscrição cadastral n. 06.23.030.0104.001, no 
valor de R$ 462,00 (Quatrocentos e sessenta 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. 1.939/13 de 13.05.2013;

- 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. 241/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Est. José Correia 
de Moraes, Chapada Grande, com inscrição cadastral n. 06.23.030.0104.001, no 
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valor de R$ 462,00 (Quatrocentos e sessenta 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. 1.939/13 de 13.05.2013;

- 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. 243/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Raymundo 
Domingues, Vila Prestes, com inscrição cadastral n. 01.03.019.1270.001, no va-
lor de R$ 280,00 (Duzentos e oitenta 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. 1.941/13 de 13.05.2013;

- 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. 243/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Raymundo 

Domingues, Vila Prestes, com inscrição cadastral n. 01.03.019.1270.001, no va-
lor de R$ 280,00 (Duzentos e oitenta 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. 1.941/13 de 13.05.2013;

- 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. 243/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Raymundo 
Domingues, Vila Prestes, com inscrição cadastral n. 01.03.019.1270.001, no va-
lor de R$ 280,00 (Duzentos e oitenta 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. 1.941/13 de 13.05.2013;

- 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 
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de Multa de n. 243/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Raymundo 
Domingues, Vila Prestes, com inscrição cadastral n. 01.03.019.1270.001, no va-
lor de R$ 280,00 (Duzentos e oitenta 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. 1.941/13 de 13.05.2013;

- 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 ins crito 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. 254/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Tulio Bicudo de 
Almeida, Chapadinha, com inscrição cadastral n. 05.22.006.0279.001 no valor 
de R$ 274,00 (Duzentos e setenta e quatro 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. 1.952/13 de 13.05.2013;

- 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. 245/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Est. José Correa 
de Moraes, Chapada Grande, com inscrição cadastral n. 06.23.030.0115.001, no 
valor de R$ 363,00 (Trezentos e sessenta e tres 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. 1.943/13 de 13.05.2013;

- 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. 246/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Gov. Lucas Noguei-
ra Garcez, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03.105.0245.001, 
no valor de R$ 4.020,00 (Quatro mil 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 
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. 1.944/13 de 13.05.2013;

- 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. 247/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Rodrigues, 
Vila Prado, com inscrição cadastral n. 01.03.056.0086.001- 01.03.056.0096.001 
– 01.03.056.0106.001 – 01.03.056.0116.001 – 01.03.056.0126.001 – 
01.03.056.0164.001, no valor de R$ 1.782,00 (Hum mil e setecentos e oitenta 
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. 1.945/13 de 13.05.2013;

- 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. 248/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Avelino Cesar, 
Jardim Paulista, com inscrição cadastral n. 01.08.050.0086.001, no valor de R$ 
200,00 (Duzentos 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. 1.946/13 de 13.05.2013;

- 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. 248/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Avelino Cesar, 
Jardim Paulista, com inscrição cadastral n. 01.08.050.0086.001, no valor de R$ 
200,00 (Duzentos 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. 1.946/13 de 13.05.2013;

- 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. 248/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Avelino Cesar, 
Jardim Paulista, com inscrição cadastral n. 01.08.050.0086.001, no valor de R$ 
200,00 (Duzentos 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. 1.946/13 de 13.05.2013;

- 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 12 25/05/2013

editAL de AutuAção e notificAção

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 248/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Avelino Cesar, 
Jardim Paulista, com inscrição cadastral n. 01.08.050.0086.001, no valor de R$ 
200,00 (Duzentos 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. 1.946/13 de 13.05.2013;

- 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 convocAção de AssembLéiA gerAL ordináriA PArA 
eLeição dA diretoriA do s.o.s. serviços de obrAs sociAis                        

O presidente Sr. Elvio de Assis Camargo do S.O.S. Serviços de Obras Sociais, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os fundadores, 
associados e demais pessoas interessadas para se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a realizar-se na sua sede social, à Rua Pedro Vóss, 490, Vila Apare-
cida, no dia 27 de maio de 2013, às 19:00 horas ,com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados, em primeira convocação; às 19:30 horas, com a presença 
de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou para deliberar 
sobre os seguintes assuntos - ORDEM DO DIA: 

1) Inscrições de novas Chapas;
2) Convocação para eleição da diretoria – biênio  2013/2014

desPAchos serviço de insPeção municiPAL

Informe Dados de Produção (Fevereiro/ Março)
Proc. 1015/13 – Alessandro Rodrigues de Camargo Ltda. – ME 
Proc. 1016/13 – Carlos Benedito Bastos – Basleite 
Proc. 1017/13 – Alessandro Rodrigues de Camargo Ltda. – ME 
Proc. 1018/13 – Carlos Benedito Bastos - Basleite 

Vistoria e Parecer Técnico:
Proc. 1019/13 – João Carlos Moretti Neto Itapetininga – ME

Processo Indeferido
Proc. 1020/13 – João Carlos Moretti Neto Itapetininga – ME

Informe Dados de Produção (Abril)
Proc. 1021/13 – Feichtenberger Defumados, Casa de Carnes e Conveniência 

Ltda. 
Proc. 1022/13 – Alessandro Rodrigues de Camargo Ltda. – ME 
Proc. 1023/13 – Carlos Benedito Bastos – Basleite 
Proc. 1024/13 – Cordeiro Rei Alimentos Ltda. ME 

médiCa Veterinária Fabiana ribeiro
CRMV- SP 29.569 – RG 441571979 – SSP-SP

SERVIçO DE INSPEçãO MuNICIPAL - ITAPETININGA

extrAto de convênio - estAdo
retificAndo 

Convênio SMPSI nº34/2013,  o valor correto é   R$ 42.352,80 (quarenta e dois 
mil e trezentos e cinquenta e dois  reais e oitenta centavos).

extrAto de convênio – municiPAL
retificAndo

Convênio SMPSI nº03/2013, o valor correto é R$42.330,00 (quarenta e dois  
mil trezentos e trinta   reais).

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 José Gil Plens, Vila Belo Horizonte – 01.03.104.0465.001
2- Rua Manoel Ferreira, Parque Res. Cambui – 01.09.427.0452.001

- 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 AberturA do Pregão PresenciAL nº 23/2013 
(sistemA de registro de Preços)

Processo nº 040/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço por Km OBJETO: Contratação de empresa para transporte de resíduos sólidos 
em caminhão baú ¾ para a Cooperativa de Reciclagem de Itapetininga – Secre-
taria de Agricultura. SESSãO: Dia 11.06.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: 
Sala da CPL – I. 

O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de 
Serviços – Licitações - Pregão Presencial. Itapetininga, 24 de maio de 2013. 
LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.

HOMOLOGAçãO DO PREGãO PRESENCIAL Nº 11/2013 - Processo n°. 
025/2013, que objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de pedra 
britada, pedrisco e pó de pedra para a manutenção e recuperação de pavimentos e 
obras diversas – Secretaria de Obras e Serviços, realizado conforme ata de sessão 
pública, datada de 06 de maio de 2013, com a presença da Pregoeira Oficial e da 
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Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo 
o procedimento realizado que ADJuDICOu o objeto licitado ao proponente: 1) 
Pedreira Alvorada Ltda EPP - CNPJ:00.010.511/0001-94, Item 01 – 1.000 m³ de 
pedrisco, no valor unitário de R$66,01; Item 02 – 1.000 m³ de pó de pedra no 
valor unitário de R$78,18 e Item 03 – 1.000 m³ de pedra britada n º 01, no valor 
unitário de R$65,31. Valor Total da  soma dos 03 itens é  de R$209.500,00. 

Itapetininga, 08 de maio de 2013. 

Luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MuNICIPAL

homoLogAção do Pregão PresenciAL nº 12/2013 (sistemA 
de registro de Preços)

Processo n°. 26/2013, que objetiva a contratação de empresa para o forneci-
mento de emulsão asfaltica RR2C e asfalto diluído de petróleo CM-30 para pavi-
mentação e recapeamento de vias do municipio – Secretaria de Obras e Serviços, 
realizados conforme ata de sessão pública, datada de 07 de maio de 2013, com a 
presença da Pregoeira Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal 
de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJuDICOu 
o objeto licitado aos proponentes: 1) EMAM EMuLSÕES E TRANSPORTES 
LTDA - CNPJ: 04.420.916/0007-47: Item 01 – 80 ton de asfalto diluído de petró-
leo CM-30, no valor unitário de R$1.959,90 e 2) NTA – NOVAS TECNICAS DE 
ASFALTOS - CNPJ: 03.037.291/0005-04: Item 02 – 300 ton de emulsão asfáltica 
RR2C, no valor unitário de R$1.084,99. Itapetininga, 14 de maio de 2013. LuIS 
ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.

RETIFICAçãO da publicação do D.O.E DE 27/04/2013, Poder Executivo, 
Seção I, pág.208 e do Semanário Oficial de Itapetininga do dia 27/04/2013 – 
pág.13. Processo nº 265/2010 – Pregão Presencial nº 190/2010. ONDE SE LÊ: 
“SuPRESSãO DE: 9,44% passando seu valor atual de R$ 3.562.020,00 para R$ 
3.225.833,16.”; LEIA-SE: “ADITIVO DE: 8,33% passando seu valor atual de R$ 
3.056.213,16 para R$ 3.307.590,00.”

RETIFICAçãO da publicação do D.O.E DE 27/04/2013, Poder Executivo, 
Seção I, pág.208 e do Semanário Oficial de Itapetininga do dia 27/04/2013 – pá-
gs.13 e 14. Processo nº 159/2012 – Pregão Presencial nº 104/2012. “ONDE SE 
LÊ: SuPRESSãO DE: 2,084% passando seu valor atual de R$ 6.255.000,00 para 
R$ 6.124.687,50 – ASSINATuRA: 12/04/2013”; LEIA-SE: “SuPRESSãO DE: 
05% passando seu valor atual de R$ 6.255.000,00 para R$ 5.942.250,00 – ASSI-
NATuRA: 01/04/2013.” 

Itapetininga, 03 de maio de 2013. 

Luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MuNICIPAL

termo de rAtificAção e homoLogAção
 

ConCorrÊnCia pÚbLiCa n. º. 11/2011 - proCesso n. º 271/2011
 obJeto: LiCitaÇÃo para a outorGa de

ConCessÃo onerosa do Lote ÚniCo de serViÇo de transpor-
te CoLetiVo urbano de

passaGeiros do muniCÍpio de itapetininGa (sp).

Considerando a análise do recurso administrativo da empresa de Ônibus 
Circular Nossa Senhora Aparecida (Protocolo nº 15.564/2013) e também as 
contrarrazões apresentadas pela Empresa de Ônibus Rosa Ltda (Protocolo nº 
17.639/2013), assim como  o laudo da Comissão Permanente de Licitação, pa-
recer técnico da Comissão Especial parecer GSTC n.º 001/2013 da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Cidadania, bem como parecer da Secretaria de Negócios 
Jurídicos de n.º 1064/2013, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em 

conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas 
atualizações, RATIFICO a decisão da Comissão de Licitação, e assim declaro 
IMPROCEDENTE o recurso interposto pela recorrente. Sendo assim, HOMO-
LOGO todo o procedimento realizado e ADJuDICO este certame licitatório a 
Empresa de Ônibus Rosa Ltda. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de 
Suprimentos e Contratos para as providências seqüenciais necessárias.

Itapetininga, 23 de Maio de 2013. 

Luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MuNICIPAL
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editAL de chAmAmento – 003/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(s) 
candidato (s) habilitado (s) e classificados do n° 244 (duzentos e quarenta e qua-
tro) até o n° 280 (duzentos e oitenta) do Concurso Público nº 001/2011, para que 
compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no período 
de 27 de maio a 04 de junho de 2013, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Se-
tor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim 
Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na nomeação para o emprego 
sob o regime CLT de PROFESSOR DE EDuCAçãO BÁSICA EVENTuAL 
PEB I  em conformidade com a resolução da SME n° 388/2013 de 11 de abril de 
2013.

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, 
sem direito de recursos administrativo.
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Hiram aYres monteiro Junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

Anexo I

Itapetininga, 23 de maio de 2013

Luiz pauLo ribeiro da siLVa
SECRETÁRIO MuN. DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

editAL de chAmAmento – 053/2013

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 27 de maio a 04 de junho 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
EMERSON MARIANO HABIAK   29.737.267-1 144º

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

Itapetininga, 24 de maio de 2013.

Luiz pauLo ribeiro da siLVa
SECRETÁRIO MuN. DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS

Lei nº 5.709, de 21 de mAio de 2013

Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordos nos processos trabalhistas ten-
do como reclamantes os ex-funcionários do Sistema de Assistência Social e Saú-
de (SAS) que prestavam serviços no Hospital Regional de Itapetininga “Léo Orsi 
Bernardes”, 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 o Executivo Municipal autorizado a celebrar acordos nos pro-
cessos trabalhistas em que configurem como reclamantes os ex-funcionários do 
Sistema de Assistência Social e Saúde (SAS) e que prestavam serviços no Hos-
pital Regional de Itapetininga “Léo Orsi Bernardes”, e subsidiariamente, como 
reclamado o Município de Itapetininga, em trâmite perante a Vara do Trabalho 
de Itapetininga. 

§ 1º O valor do acordo corresponderá às verbas rescisórias, bem como aquelas 
decorrentes da estabilidade provisória decorrente de gravidez, descontado o saldo 
de salário, a multa do artigo 477 da CLT e a multa de 40% (quarenta por cento) 
do FGTS.

§ 2º Os valores acordados serão pagos em 10 (dez) parcelas fixas, iguais e 
sucessivas, sendo o vencimento da primeira parcela 30 (trinta) dias a contar da 
data da audiência.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, consignada no vigente orçamento da municipalidade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MuNICIPAL

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

PortAriA nº 351, de 22 de mAio de 2013

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetinin-
ga, 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 28 
DE MAIO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 
001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE EDuCAçãO BÁSICA PEB I
nome        CLas
IRENE PEDROSO BuENO DE FREITAS    136°
GRAZIELE FERREIRA AMARAL     137°
CARLA CRISTINA ROLIM DOS SANTOS    138°
IDA PEREIRA DE CAMARGO BARROS    139°
ADRIANA APARECIDA DO AMARAL    140°
IVONE MEIRA DA SILVA      141°
LuANA MEDEIROS DIAS RODRIGuES    142°
ROSILEINE DE OLIVEIRA GuERINO    143°
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MuNICIPAL

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

PortAriA nº 352, de 22 de mAio de 2013

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetinin-
ga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 22322-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Dalessandra Amélia Silva de Almeida, Au-
xiliar de Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria da Promoção Social, a partir 
de 20/05/2013.

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 353, de 22 de mAio de 2013

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetinin-
ga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 22504-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Tatiana Chioquetti Pimentel, Assessora, Ref. 
IV, em comissão, lotada na Secretaria de Gabinete, a partir de 15/05/2013.

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 354, de 22 de mAio de 2013

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetinin-
ga, 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 28 
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
EDSON AuGuSTO SVOBODA     56°

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 355, de 23 de mAio de 2013

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetinin-
ga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 22680-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ana Felícia Cerqueira, Auxiliar de Educa-
ção, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 22/05/2013.

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 356, de 23 de mAio de 2013

LuIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetinin-
ga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 22739-039/2013, protocolado nesta prefeitura 
Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Silvia Maria Bueno Vieira de Camargo, As-
sessora, Ref. III, em comissão, lotada na Secretaria de Gabinete, a partir de 07/05/2013.

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.

resoLução nº. 01, de 10 de mAio de 2013

“Regulamenta as eleições para a escolha dos membros do Conselho Administrativo 
e do Conselho Fiscal do SEPREM e dá outras providências”.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência do Município de 
Itapetininga – SEPREM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIX 
do artigo 150 da Lei Complementar Municipal n° 49 de 23 de abril de 2012,

R E S O L V E: 
Art. 1°. A eleição para a escolha dos representantes dos funcionários municipais, no 

Conselho Administrativo e no Conselho Fiscal, do Serviço de Previdência do Municí-
pio de Itapetininga – SEPREM obedecerá ao disposto nesta Resolução e no artigo 136 
da Lei Complementar Municipal n° 49 de 23 de abril de 2012.

Art. 2º. O processo eleitoral para a escolha, pelo funcionalismo, de seus representan-
tes, titulares e suplentes, para compor o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal 
do Serviço de Previdência do Município de Itapetininga – SEPREM será dirigido por 
uma Comissão Eleitoral composta por servidores municipais, que não forem candida-
tos, mediante designação do Presidente do SEPREM.

Art. 3º. Competirá ao SEPREM divulgar a abertura das inscrições de candidatos, 
através de Edital publicado no Jornal Oficial do Município com antecedência adequada 
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com relação ao término do mandato dos atuais Conselheiros, bem como afixações na 
Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais e no próprio SEPREM, informando o prazo 
de inscrição de candidatos, os requisitos para as candidaturas, a data da eleição e loca-
lização da urna. 

Art. 4º. São requisitos para a candidatura a Conselheiro:
I – ter capacidade civil para a prática de todos os atos da vida civil;
II – ser funcionário titular de cargo efetivo, ativo ou aposentado do  
SEPREM;
III – contar com 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV – não desempenhar cargo eletivo remunerado;
V – não ser candidato a cargo eletivo remunerado;
VI- não desempenhar cargo de Secretário do Município, de Direção de  
Fundação ou de Autarquia do Município; e
VII - não ser ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão.
§ 1º Os membros indicados pela Prefeitura e Câmara Municipal para comporem os 

Colegiados, terão mandato de 4 (quatro) anos, e deverão preencher as condições previs-
tas nos itens I a VII deste artigo. 

§ 2º A candidatura é individual. 
§ 3º O servidor poderá se candidatar a membro de apenas um dos Colegiados, fican-

do proibida a candidatura para os dois Conselhos.
§ 4º O exercício do mandato de Conselheiro não é remunerado, sendo considerado 

um serviço público relevante. 
Art. 5º. A eleição dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal 

será concomitante.
§ 1º A eleição é direta, e a votação secreta e facultativa.
§ 2º Poderão votar todos os funcionários públicos municipais em atividade que se-

jam titulares de cargo efetivo, e os servidores aposentados do SEPREM.
§ 3º O voto é livre, podendo o funcionário votar em qualquer um dos candidatos ins-

critos para concorrer à eleição, ou votar em quantos candidatos desejar, até o limite de 
5(cinco) nomes dentre os candidatos para o Conselho Administrativo e em até 3 (três) 
nomes dentre os candidatos para o Conselho Fiscal.

§ 4º O voto em mais de cinco candidatos para o Conselho Administrativo ou em 
mais de três candidatos para o Conselho Fiscal será considerado nulo.

§ 5º Os votos em branco não serão computados para nenhum efeito.
§ 6º A Coleta de votos será feita na Sede do SEPREM.
Art. 6º. Serão eleitos 5 (cinco) Conselheiros titulares e 5 (cinco) Suplentes, com 

mandato de 4 (quatro) anos, para integrar o Conselho Administrativo, e 3 (três) Con-
selheiros titulares e 3 (três) Suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, para compor o 
Conselho Fiscal.

§ 1°. Serão considerados eleitos como Conselheiros Titulares, para o Conselho Ad-
ministrativo, os 5 (cinco) funcionários mais votados, enquanto o sexto, o sétimo, o oita-
vo, o nono e o décimo, serão considerados suplentes. 

§ 2°. Serão considerados eleitos como Conselheiros titulares, para o Conselho Fis-
cal, os 3 (três) funcionários mais votados, enquanto o quarto, o quinto e o sexto, serão 
considerados suplentes. 

Art. 7º. Os candidatos indicarão, no ato da inscrição, se pretendem concorrer a uma 
vaga do Conselho Administrativo ou a uma vaga do Conselho Fiscal, apresentando os 
seguintes documentos: 

I – cópia da cédula de identidade; 
II – certidão do órgão de pessoal comprovando que o servidor:
a) é titular de cargo efetivo;
b) Conta com, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;
c) não exerce exclusivamente cargo em comissão.
Parágrafo Único- O servidor aposentado do SEPREM declarará essa sua condição 

no ato de inscrição, ficando isento da apresentação da certidão a que se refere o inciso 
II deste artigo.

Art. 8°. Encerradas as inscrições serão designados pelo Presidente do SEPREM, 3 
(três) servidores para integrar a Comissão Eleitoral, dentre servidores municipais, ativos 
ou inativos, não inscritos como candidatos, para dirigir o processo eleitoral. 

Art. 9º. A portaria de designação dos membros da Comissão Eleitoral indicará o 
nome de seu Presidente e de seu Relator.

Art. 10. Competirá à Comissão Eleitoral: 
I – homologar as inscrições de candidatos; 
II – divulgar a relação dos candidatos junto a Prefeitura, Câmara, Secretarias Muni-

cipais e no próprio SEPREM, mediante impressão e distribuição contendo seus nomes, 
seus cargos e onde trabalham no serviço público municipal;

III – fiscalizar a propaganda realizada pelos candidatos ou por seus prepostos, apli-
cando-lhes as penalidades previstas nesta Resolução, nos casos de infração, assegurada 
a ampla defesa; 

IV – solicitar e obter dos órgãos de pessoal da Prefeitura e de suas Autarquias e 
Fundações, bem como da Câmara Municipal, as listagens de servidores aptos a votar; 

V – divulgar o local e horários de votação; 
VI – providenciar as cédulas e tudo o mais que se fizer necessário para a realização 

da eleição; 
VII – realizar a eleição, recepcionando os votos dos servidores, em dia útil, e durante 

o horário de expediente normal; 
VIII – proceder à apuração dos votos; 
IX – divulgar os resultados da eleição e proclamar os nomes dos eleitos; e
X – decidir os recursos interpostos contra seus atos.
Art. 11. As inscrições dos candidatos serão encaminhadas à Comissão Eleitoral que 

as homologará, rejeitando as que não atenderem os requisitos previstos no artigo 4º 
desta Resolução. 

Parágrafo Único. Das decisões que homologarem ou recusarem candidaturas caberá 
recurso pelo interessado, dirigido à própria Comissão Eleitoral, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados da data em que o servidor interessado tiver conhecimento da deci-
são.

Art. 12. Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas junto aos servidores mu-
nicipais, às suas próprias expensas. 

Art. 13. A divulgação de suas candidaturas poderá ser feita mediante: 
I – contatos pessoais com os servidores;
II – confecção e entrega de panfletos aos servidores, bem como a sua fixação em 

locais que forem autorizados pelos Secretários Municipais, pelos Dirigentes de Autar-
quias e Fundações Municipais, e pelo Presidente da Câmara Municipal.

Parágrafo Único - Os contatos pessoais com os servidores nas repartições munici-
pais só poderão ser feitos nos cinco dias úteis que antecedem as eleições.

Art. 14. Não será permitido, na divulgação das candidaturas: 
I – a propaganda escrita e conjunta de candidato ao Conselho Administrativo com 

candidato ao Conselho Fiscal, realizada pelo candidato ou por qualquer servidor;
II - a propaganda eleitoral pelos candidatos por meios diversos daqueles previstos 

no artigo 13 desta Resolução;
III - a utilização de expedientes difamatórios ou injuriosos na divulgação da candi-

datura; e
IV – o aliciamento a eleitores em favor de qualquer candidato, na mesa eleitoral, ou 

nas dependências do SEPREM.
§ 1º. A realização de propaganda do candidato por outros servidores ou terceiros será 

de exclusiva responsabilidade do candidato, não podendo este alegar ignorância sempre 
que tais servidores ou terceiros praticarem qualquer infração em seu favor. 

§ 2º. A Comissão Eleitoral poderá estabelecer outros critérios, limites e sanções para 
a propaganda individual dos candidatos, inclusive determinar o encerramento da propa-
ganda do candidato que cometer abusos, quando a natureza ou a gravidade da infração 
não justificar a cassação da candidatura. 

Art. 15. Será apreendido o material de propaganda eleitoral nos casos das infrações 
a que se referem os incisos I e II do artigo 14.

Art. 16. Será advertido o candidato ou o preposto do candidato que praticar a infra-
ção prevista no inciso IV do artigo 14.

Art. 17. Será cassada a candidatura do candidato que:
I – reincidir na prática de qualquer uma das infrações previstas nos incisos I, II, ou 

IV do artigo 14; ou
II – praticar a infração prevista no inciso III do artigo 14.
Parágrafo Único - A candidatura será cassada inclusive nos casos em que a infração 

a que se referem os incisos I e II deste artigo forem praticadas por preposto do candidato.
Art. 18. A Comissão Eleitoral divulgará sobre a eleição, com indicações dos nomes 
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dos candidatos e do local de votação, com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias 
úteis, em relação ao dia da eleição.

Parágrafo Único. A eleição será realizada na sede do SEPREM, local onde estará 
localizada a urna para recepção dos votos.

Art. 19. Os candidatos poderão afastar-se do exercício de seu cargo, durante os últi-
mos 3 (três) dias úteis que antecedem a realização das eleições, sem prejuízo dos ven-
cimentos e vantagens do seu cargo, para os contatos pessoais com o funcionalismo e 
divulgação de sua candidatura. 

Art. 20. De qualquer decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Presidente do 
SEPREM, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação da decisão 
mediante afixação no quadro de avisos da sede do SEPREM e da Prefeitura de Itape-
tininga.

Art. 21. O funcionário efetivo, ao votar, deverá assinar o livro de registro de eleições 
nas dependências do SEPREM. 

Art. 22. Os candidatos não poderão permanecer nas dependências do SEPREM, 
onde estará localizada a urna para votação. 

Art. 23. Os candidatos poderão acompanhar a apuração dos votos.
Art. 24. Apurada a eleição, ao Presidente da Comissão Eleitoral cumprirá, logo em 

seguida, divulgar os resultados e proclamar os nomes dos eleitos.
§ 1º. Qualquer candidato poderá impugnar os resultados apurados, no prazo de 2 

(dois) dias úteis, a contar da data da divulgação da apuração dos votos. 
§ 2º. A impugnação a que se refere o parágrafo anterior será decidida pela Comissão 

Eleitoral, cabendo recurso ao Presidente do SEPREM, no mesmo prazo a que se refere 
o parágrafo anterior.

Art. 25. Em caso de empate na votação, o desempate será decidido, pela ordem, em 
favor do funcionário que contar: 

I - com maior escolaridade;
II - com maior tempo de serviço público do município; e 
III - com maior idade. 
Art. 26. O prazo de impugnações e recursos correrá sempre da data da afixação das 

decisões da Comissão Eleitoral na sede do SEPREM. 
Art. 27.  A eleição para escolha dos Conselheiros titulares e suplentes será realizada 

a 4 (quatro) anos no período de seis meses que antecede o término do mandato dos 
Conselheiros.

Art. 28. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga-SP, 10 de Maio de 2013

Jaime de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

editAL

O Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, obedecendo às dis-
posições da Lei Complementar nº 49, de 23 de Abril de 2012, convoca os Senhores 
Funcionários Públicos Municipais Ativos e Aposentados, para a eleição da composição 
do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do SEPREM, que será realizada das 
08:00 às 18:00 horas do dia 21.06.2013, na Sede do SEPREM, sito à Rua Monsenhor 
Soares nº. 65 – Centro – Nesta, local onde estará localizada a urna para recepção das 
cédulas de votação.

A eleição é direta, e a votação secreta e facultativa.
O Regulamento das eleições consta da Resolução nº 01, de 10.05.2013, devidamen-

te publicado no Jornal Oficial do Município.
Para o Conselho Administrativo deverão ser eleitos 05(cinco) titulares e 05(cinco) 

suplentes, e para o Conselho Fiscal, deverão ser eleitos 03(três) titulares e 03(três) su-
plentes, obedecendo-se a ordem pela totalidade dos votos obtidos pelos candidatos.

As inscrições de candidatos serão individuais e deverão ser registradas na Sede do 
SEPREM no período de 27.05.2013 até as 18:00 horas do dia 14.06.2013.

São requisitos para a candidatura de Conselheiro:
I-   Ter capacidade civil para a pratica de todos os atos da vida civil;
II-  Ser funcionário de cargo efetivo, ativo ou aposentado do SEPREM;

III- Contar com 5(cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV- Não desempenhar cargo eletivo remunerado;
V-  Não ser candidato a cargo eletivo remunerado;
VI- Não desempenhar cargo de Secretário do Município, de Direção de Fundação 

ou de Autarquia Municipal; e
VII- Não ser ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão.
O exercício do mandato de Conselheiro não é remunerado, sendo considerado um 

serviço público relevante.
Itapetininga SP, 15 de Maio de 2.013

Jaime de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PortAriA/sePrem nº 061, de 20 de mAio de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000965/2013, 
RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder com fundamento nos Artigo 29, Inciso I e Artigo 77, da Lei 
Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSãO por morte do funcionário municipal 
aposentado João Antonio Ribeiro Filho à dependente TERESA CHIOVETTI RIBEI-
RO, filha, a partir de 12/05/2013.

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

Jaime de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PortAriA/sePrem nº 062, de 20 de mAio de 2.013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000966/2013, 
RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 39, da Lei Complementar nº. 49, de 23-
04-2012 e Artigo 6°-A da Emenda Constitucional n° 41/2003, a partir de 31-05-2013, 
a funcionária FILOMENA APARECIDA MARQuES DE OLIVEIRA, Professora de 
Educação Básica II, Infantil, Faixa 02-C, 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 nº. 063, de 20 de mAio de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000967/2013, 
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 31-05-2013, 
o funcionário ANTONIO RODRIGuES ALVES, Serviços Gerais, Referência 03-C, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos proporcionais.

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

Jaime de CarVaLHo
presidente do seprem
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A entrAdA PArA o esPetácuLo rAdicAL é 1Kg de ALimento não PerecíveL (menos sAL) ou 1L de Leite cAixinhA LongA vidA

‘um dia de Skate com muita ale-
gria’. Assim está sendo chamado o 
evento deste domingo, 26, que vai 
reunir skatistas de toda a cidade em 
uma competição muito radical. 

Para quem quiser assistir é só 
comparecer das 10h às 17h na E.E 
Sebastião Villaça (Av. Padre Antô-
nio Brunetti, 933 - Vl Rio Branco) 
com 1KG de alimento não perecível 
(menos sal) ou 1L de leite caixinha 
longa vida. 

A competição conta com o apoio 
da prefeitura de Itapetininga e to-
dos os alimentos arrecadados serão 
destinados ao Fundo Social de So-
lidariedade. 

Lembrando que não será permi-
tida a entrada e o consumo de bebi-
das alcóolicas no local.

Big Olie; Siga o mestre; Só para Elas 
(dedicado ao skate feminino); The Best 
Manual; Best Trick( categorias mirim, 
iniciante e amador) 

Modalidades

Das 10h às 17h - E.E Sebastião Villaça 
(Av. Padre Antônio Brunetti, 933 - Vl 
Rio Branco)

Local e Horário

1KG de alimento não perecível (menos 
sal) ou 1L de leite caixinha longa vida

Entrada

não será permitida a entrada e o consumo de bebidas alcoólicas

eTec chApADInhA é MAIS UM pOlO De cOnhecIMenTO eM ITApeTInInGA
Secretaria de Educação

o comPromisso é com o bem estAr dA PoPuLAção, AtrAvés do conhecimento e do ensino 

O bairro da Chapadinha abriga 
um dos maiores polos de conheci-
mento e educação da nossa cidade, 
a ETEC “Darcy Pereira de Moraes”. 
A nova ETEC funciona desde o ano 
passado e hoje conta com 04 blocos: 
Bloco da Cantina, Bloco Adminis-
trativo, Bloco das salas de aulas e 
Bloco dos Laboratórios. A cons-

trução foi realizada pela Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. Todos os 
equipamentos e mobília foram for-
necidos pelo Centro Paula Souza.

A ETEC está começando a escre-
ver a sua história. O que se espera é 
um sólido compromisso com a reali-
dade regional, procurando adequar-
-se constantemente às transforma-

ções ambientais, comportamentais 
e sempre que possível influir nas 
mudanças pelas quais tem passado 
alguns dos segmentos produtivos re-
gionais. Para tanto, o planejamento 
leva em conta uma análise situacio-
nal fundamentada nos valores volta-
dos a prestação de serviços. A vo-
cação desta ETEC está baseada nos 

valores do Bem Estar.
A presente ETEC quer ser reco-

nhecida como ETEC do “Bem Es-
tar”. Hoje, os cursos técnicos que 
fazem parte do programa são: En-
fermagem, Segurança do Trabalho, 
Secretariado, Vestuário, além do En-
sino Médio Integrado com Adminis-
tração.
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As PrimeirAs AguLhAs utiLizAdAs PArA A costurA são de cercA de 30 miL Anos Atrás

Hoje, 25 de maio, é comemorado o 
Dia Nacional das Costureiras. Muitas 
dessas mulheres entram nesta área por 
necessidade de trabalhar, mas acabam se 
apaixonando pela profissão e fazem do 
trabalho a principal fonte de renda. 

Foi-se o tempo em que a imagem da 
costureira era uma senhorinha de óculos 
num canto do quarto. Hoje, mulheres 
aprendem a costurar cada vez mais jo-
vens, que atualmente contam com má-
quinas muito modernas, que aprimoram 
ainda mais o trabalho.

Polo de moda
Itapetininga é sede de um dos 56 Po-

los Regionais da Escola da Moda, uma 
parceria do Fundo Social do município 
com o Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo (Fussesp). O obje-
tivo do Polo é capacitar monitoras dos 
municípios vizinhos, para ensinar alunos 
dos Fundos Sociais da região.

Atualmente, os cursos de Costura  
do Fundo Social de Itapetininga contam 
com 63 alunas. O curso de Modelagem 
tem duração de oito meses e o de Cos-
tura Industrial, quatro. O Polo de Moda 
também tem duração de quatro meses.

Recentemente, uma empresa da cida-
de procurou o Fundo Social atrás de cos-
tureiras para trabalhar. 12 alunas foram 
indicadas, se saíram muito bem e foram 
elogiadas.

Ana de Paula, além de monitora, tem 
seu próprio negócio. “Comecei a costu-
rar aos 16 anos, por necessidade, mas 

não era o que eu queria para minha vida. 
Aos 18, cursei Modelagem, no ano se-
guinte, entrei na faculdade de História e 
algum tempo depois, fui convidada para 
dar aula de Costura Industrial no Fundo 
Social da cidade”, conta.

Ela montou seu próprio atelier há 
dois anos. Com quatro funcionárias, du-

itapetininga é sede de um dos 56 Polos regionais da escola de moda

as delas suas alunas, ela confecciona pe-
ças para duas empresas. E anima quem 
quer entrar nesta área: “O mercado é 
vasto. É possível trabalhar em casa, ter 
seu próprio atelier ou ainda prestar ser-
viços em indústria”.

conheça mais sobre o Polo re-

gional da escola da moda
Os municípios sede do Polo de Moda 

recebem um kit composto por 10 máqui-
nas de costura, quatro mesas para mode-
lagem, 20 cadeiras, conteúdo didático e 
recurso financeiro para aquisição de in-
sumos.

Itapetininga já capacitou quase 20 
municípios e formou mais de 40 moni-
toras.

um pouco de história
Registros históricos mostram que as 

primeiras agulhas utilizadas para a cos-
tura datam de 30 mil anos e eram feitas 
de marfim e ossos de animais. A tecela-
gem, que é a arte de cruzar fios para fa-
zer tecidos, teria mais de cinco mil anos. 
Na época, os fios eram feitos de pelos e 
couro de animais de caça.

No início, as roupas serviam apenas 
para que as pessoas não ficassem nuas 
ou para se protegerem do frio. Mas ainda 
na Antiguidade, as roupas já tinham ca-
ráter estético e eram usadas para enfeitar, 
como entre os povos egípcios e persas.

Na Idade Média surgiram os tecidos 
em algodão e a costura virou uma pro-
fissão, normalmente passada do artesão 
para seu aprendiz.

Hoje, as máquinas de costura vão das 
mais simples, até as modernas, com sis-
tema eletrônico. Segundo a monitora do 
Fundo Social de Solidariedade, Ana de 
Paula, mesmo as máquinas mais moder-
nas exigem um bom conhecimento da 
costureira.
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condutáxi
como funcionA 

A Prefeitura de Itapetininga realiza a legalização dos motoristas que desejam ser 
taxistas. O Condutáxi (Curso de Condutor de Táxi), é de caráter profissionalizante, e 
fica aberto a todas as pessoas interessadas, independente de sexo.      

como fazer a inscrição?
As inscrições estão abertas. Os interessados deverão procurar as dependências da 
Secretaria de Trânsito e Cidadania de segunda à sexta das 08h às 17h  para retirar a 
lista dos documento. No ato da inscrição deverá recolher a taxa de  R$68.

como é o curso?
O curso tem a duração de 50 horas aulas, em 10 dias de curso. As aulas são 
realizadas nas dependências da Secretaria de Trânsito e Cidadania. Após o curso, 
os alunos receberão uma credencial com validade de 5 anos. Os instrutores que 
ministram o curso possuem credenciamento junto ao DETRAN.

No curso são abordados os temas: legislação de trânsito , direção defensiva, primeiros 
socorros, meio ambiente e cidadania, relacionamento interpessoal, convívio social, 
contexto histórico de Itapetininga.  

A Secretaria de Trânsito e Cidadania destaca que é importante que os taxistas se 
regularizem e façam o curso de especialização no trânsito. Este procedimento, 
oferece mais segurança a si próprio e aos passageiros que utilizam esse meio de 
transporte.

Hoje, a cidade possui 147 condutores que atuam como táxis rotativos e fixos com o 
curso de condutáxi entre permissionários e auxiliares. São 254 condutores formados 
com o curso de condutáxi com a validade do curso até 2015. 

Atenção!! este curso é válido somente no município de itapetininga.

serviço:

secretaria de trânsito e cidadania
Praça gaspar ricardo, nº. 01 – piso superior – centro
telefone (15) 3272-3884
email: transito@itapetininga.sp.gov.br

POR LYNNE ARANHA
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os interessAdos PArA o vestibuLAr devem se inscrever PeLo site cesPe.unb.bt/vestibuLAr/uAb_13_LicenciAturA

O Sistema universidade Aberta do 
Brasil em parceria com a unB_universi-
dade de Brasília está com inscrições aber-
tas para o vestibular destinado a selecio-
nar candidatos para ingresso em Cursos 
de Licenciatura à distância. No Polo de 
Itapetininga serão oferecidas 45 vagas pa-
ra o Curso de Licenciatura em Geografia 
e 50 vagas para Licenciatura em Biologia.

As inscrições devem ser efetuadas so-
mente via internet pelo site www.cespe.
unb.br/vestibular/uab_13_licenciatura até 
ás 23h59min do dia 03 de junho de 2013.

Para a solicitação de isenção da taxa 
do vestibular, o candidato deverá preen-
cher os requisitos exigidos e entregar a 
documentação, constantes no edital dis-
ponível no site  www.cespe.unb.br/vesti-

bular/uab_13_licenciatura.
No decorrer do curso, ocorrerão en-

contros presenciais quinzenais ou sema-
nais, variando de acordo com a demanda 
do curso. Esses encontros poderão incluir 

atividades de laboratório, tutoria e avalia-
ções, que podem ser desenvolvidos em 
qualquer dia da semana, inclusive aos sá-
bados ou domingos. É obrigatória a parti-
cipação do aluno em todos os encontros. 

As atividades a distância também terão a 
sua equivalência como frequência pelos 
prazos e critérios estabelecidos em cada 
plano de disciplina/módulo.

A prova objetiva e a prova de redação 
em língua portuguesa terão a duração de 
4 horas e serão aplicadas na data de 7 de 
julho de 2013, no turno da tarde. 

Os locais e o horário de realização das 
provas estarão disponíveis para consulta 
na internet, no endereço eletrônico www.
cespe.unb.br/vestibular/uab_13_licencia-
tura.

O candidato deverá, obrigatoriamen-
te, acessar o referido endereço eletrônico 
para verificar o seu local de provas, por 
meio de busca individual, devendo, para 
tanto, informar os dados solicitados.

os locais e os horários de prova estarão disponíveis  para consulta no site da cesPe

eSpeTácUlO nUvenS InSeTOS SeRá ApReSenTADO nO DIA 1º De JUnhO
Secretaria de Cultura

A comPAnhiA frAgmento de dAnçA tAmbém fArá oficinAs, ensAio Aberto e mostrA de vídeo

A Cia Fragmento de 
Dança estará com o pro-
jeto Caravanas em Itape-
tininga e apresentará seu 
último espetáculo Nu-
vens Insetos  no dia 1º 
de Junho, no Auditório 
Municipal Alcides Ros-
si. Além disso, a Compa-
nhia realizará oficinas, 
ensaio aberto, mostra de 
vídeos e atividade diálo-
go.

31/05 e 01 e 02/06
oficina continuada de dança 
contemporânea
- 5 vagas
Horários: sexta (31/05) 17h às 19h/ 
Sábado e Domingo (01/06 e 02/06) 10h 
às 12h
Local: CS Cia de Dança – Rua Cel. Afonso, 
765 – Centro.

Programação: 01/06
ensaio Aberto + montagem do 
espetáculo nuvens insetos
Horário: 15h às 18h
Local: Auditório Municipal Alcides 
Rossi

Apresentação do espetáculo 
nuvens insetos
Horário: 21h
Local: Auditório Municipal Alcides 
Rossi

02/06
mostra de vídeos+ Atividade 
diálogo
Horário: 14h30 às 17h30
Local: CS Cia de Dança – Rua Cel. Afonso, 
765 – Centro.

Todas as atividades são gratuitas. 
Projeto realizado com o apoio do 

Governo do Estado, da Prefeitura pela 
Secretaria de Cultura e pelo Programa 
de Ação Cultural.
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DICAS DE LEITURA (Clássicos Internacionais)

o Lobo da estepe é a história de um intelectual cinqüentão vivendo em plena 
desvairada década de 1920 que, após abandonar a regrada vida burguesa, 
se entrega à dissipação da vida boêmia dos bares, dos salões de dança 
onde aprende o jazz, e das elegantes cortesãs. O que chamamos cultura, o 
que chamamos espírito, alma, o que temos por belo, formoso e santo, seria 
simplesmente um fantasma, já morto há muito, e considerado vivo e verdadeiro 
só por meia dúzia de loucos como nós?“, pergunta o protagonista.

POR DIRCEU BARROS

DICAS DE LEITURA (Clássicos Infantis)

o Lobo dA estePe 
HERMAN HESSE

contos de Adivinhação  Sobre adivinhas e adivinhões. Longe de ser 
apenas brincadeiras com palavras, todas as adivinhas costumam também ser 
metáforas. Ou seja, dizem uma coisa mas, ao mesmo tempo, querem dizer 
outra. Por exemplo, quando ouvimos: “A moça é uma flor” sabemos que a tal 
moça não tem folhas, nem pétalas, nem raízes, mas sim que é bela, cheirosa e 
delicada. É uma moça e, também, é uma flor. Isso é uma metáfora.
INCENTIVE A LEITURA INFANTIL 

contos de AdivinhAção
RICARDO AZEVEDO

Arthur de Araujo Lisboa 

O PrOcessO

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

Franz Kafka

Guilherme Brandino Jara

O universO numa casca de nOz 

O QUE VOCÊ TÁ LENDO...

Stephen Hawking

vá À bibLiotecA: A Biblioteca Municipal de Itapetininga fica à rua 
Campos Sales, 175, possui um acervo de aproximadamente 16.000 
livros, entre livros técnicos, literatura, infantis, infanto-juvenis, revistas 

e jornais. Acesso livre à internet através de Wi-Fi. O horário de 
funcionamento é de segunda a sexta das 8:00 às 22:00 horas e aos 
sábados das 09:00 as 12:00.

Aviso Aos usuários do AcessA sP nA bibLiotecA municiPAL
Devido à problemas técnicos, o atendimento ao público está interrompido. 
As providências iniciais já foram tomadas, mas enquanto persistir o problema 
não haverá atendimento. Não há data prevista para conclusão dos reparos.
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CRAQUE DA VEZ

Você sabia que das 6 edições da Copa das Confederações, quatro vezes 
jogadores brasileiros foram eleitos o melhor jogador da competição. 

São eles: Denílson (1997); Ronaldinho (1999); Adriano (2005); Kaká 
(2010)

CRAQUE DO BAÚ
xavi
Se o futebol fosse regido por maestros, com certeza Xavi seria um dos 
principais. Há quase duas décadas defendendo as cores do Barcelona e da 
seleção espanhola, Xavi é uma das principais estrelas que vão rechear os 
gramados brasileiros durante a ‘Copa das Confederações’, em junho. 
A capacidade de sempre achar o companheiro livre e bem posicionado é 
impressionante.

nome: Xavier Hernández i Creus
nascimento: 25/01/1980
Posição: Meio-Campista 
Altura: 1,70m
clube(s): Barcelona
Principais títulos: Copa do Mundo FIFA 2010; UEFA Champions League 
2005–06, 2008–09, 2010–11

ronaldo
Das peladas do bairro carioca de Bento Ribeiro até os gramados mais 
importantes do planeta, Ronaldo encantou todos que tiveram a chance de vê-lo 
com a bola nos pés. O apelido de ‘Fenômeno’ não foi à toa. Suas arrancadas 
mescladas ao faro apurado de gol, transformavam Ronaldo numa das armas 
mais letais da história do futebol. Marcou seu nome na história ao ganhar a 
Copa de 2002.

nome: Ronaldo Luís Nazário de Lima
nascimento: 22/09/1976
Posição: Atacante
Altura: 1,83m
clube(s): PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e Corinthians
Principais títulos: Copa América 1997 e 1999, Copa do Mundo 1994 e 2002, 
Copa das Confederações 1997

POR FELIPE MOREIRA


