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No Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade foi assinado o termo de parceria que contempla o município 
com o projeto “Estrada para Cidadania”.

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

Sec. de Admin. e Finanças: Luiz Paulo Ribeiro da Silva
Sec. de Agric. e Meio Ambiente: Antonio Carlos Marconi
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Sec. de Governo: Hiram Ayres M. Júnior (Int.)
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Sec. de Planejamento: Luiz Paulo R. da Silva (Int.)
Sec. da Promoção Social: Rogélio Barcheti Urrea

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

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

Presidente do FSS: Dalva Nunes Corrêa Di Fiori

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

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

Fotos: João Francisco MTB: 0072987/SP e Dirceu Barros
Colaboração: Aline Moura CONRERP: 4117

Presidente: André Luiz Bueno (PSDB)

Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

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

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (PSDB)
Marcelo Nanini Franci (PSDB)
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Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

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

Edilson Cardoso (PSDB)
Antonio Etson Brun (PV)
Milton Nery Neto (PTB)

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

Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)
Fuad Abrão Isaac (PT)
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Adilson Ramos (PMN)
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Um dos prodUtos mais procUrados são os aparelhos de telefonia celUlar

O Dia dos Namorados é comemora-
do no dia 12 de Junho. E neste período é 
comum o comércio aumentar as ofertas e 
promoções de suas mercadorias. Pensando 
nisso o Procon dá algumas dicas aos con-
sumidores na hora das compras. 

Primeiramente o consumidor deve pro-
curar um fornecedor idôneo, pesquisar os 
preços, verificar a qualidade do produto, 
exigir nota fiscal e analisar minusiosamen-
te o contrato apresentado pelo fornecedor.

Um dos produtos mais procurados e 
que normalmente estão em promoção nes-
ta época, são os aparelhos celulares e servi-
ços ofertados pelas operadoras. Assim, an-
tes de adquirir um aparelho celular e aderir 
ao plano promocional oferecido, seja para 
presentear ou para uso próprio, recomen-
da-se ao consumidor atenção especial às 
cláusulas restritivas constantes no contrato. 

fique atento:
- Quantidades de minutos disponíveis 

para ligações;
- Abrangência geográfica do plano;
- Restrição de chamadas para números 

fixos e números de outras operadoras;
- Inclusão de outros serviços, caixa pos-

tal, chamada de espera e demais inovações 

da telefonia.
Além disso o consumidor deve fazer 

uma pesquisa prévia no Procon, para ve-
rificar como estão as reclamações contra a 
empresa que oferece a Promoção. 

Uma análise prévia e pormenorizada 
do regulamento da promoção garante ao 
consumidor maior segurança sobre o con-
trato que poderá ser realizado. Em caso de 
dúvidas, sugere-se que o consumidor con-
tate a empresa e solicite esclarecimentos. 

Em caso de permanecimento de dúvi-
das ou não sendo o problema solucionado, 
o consumidor deve ser orientado a procu-
rar o Procon.

consumidor deve prestar a atenção no contrato de serviços prestados

procon itapetininga
Rua Clementino Matias de Oliveira nº 
637 – Vila Rosa.  Tel.: (15) 3271.0356.
Diretor responsável: Dr. Jose Roberto 
Cerqueira Burckauser. 

Serviços

CAmpAnhA De VACInAÇÃO COnTRA A pARAlISIA InfAnTIl
Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Itapetininga, 
através da Secretaria de Saúde, 
promoverá a Campanha de Va-
cinação contra a Paralisia In-
fantil do dia 08 ao dia 21 de Ju-
nho, das 8h às 17h. No sábado, 
8, os postos de saúde estarão 
abertos exclusivamente para a 
vacinação.

Essa será a primeira etapa da 

campanha de vacinação contra 
a paralisia infantil. O objetivo 
é que as crianças fiquem bem 
protegidas contra essa doença.

Neste dia, as crianças me-
nores de 5 anos devem tomar a 
primeira dose da vacina. A cam-
panha nacional de vacinação 
contra a paralisia infantil entra 
no ar e, mais uma vez, milhões 

de brasileiros se mobilizam pa-
ra manter o Brasil livre essa do-
ença.

Para que a campanha seja 
um sucesso, todos devem seguir 
o Zé Gotinha e levar as crianças 
ao posto de vacinação, sem se 
esquecer de levar a caderneta 
de vacinação! Vacinação para 
quem precisa de mais proteção! crianças menores de 5 anos devem se vacinar
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Teddy Vieira de Azevedo nasceu em Itapetininga em 23 de dezembro de 1922. 
Fez o curso primário em sua cidade natal, transferindo-se mais tarde para 
São Paulo, onde concluiu seus estudos. Considerado um dos mais talentosos 
compositores caipiras, aos 18 anos já escrevia versos e em 1948 teve suas 
duas primeiras músicas gravadas, pela dupla Mineiro e Manduzinho: “Preto 
de Alma Branca” (com Laurípio Pedroso) e “João de Barro” (com Muibo Cury).

“João-de-Barro” tornou-se em pouquíssimo tempo um enorme sucesso, 
sendo através dos anos, regravada inúmeras vezes, por intérpretes de renome 
como Sérgio Reis, em 1974, pela RCA. 

Em 1956, em parceria com Palmeira, Teddy compõe “Couro de Boi”, que narra 
a história de um filho que despeja seu pai de casa, ignorando seu próprio futuro. 
Com forte carga dramática, a canção “estoura”,  caindo imediatamente no 
gosto popular.
Porém, indiscutivelmente, seu maior sucesso foi o cururu “O Menino da Porteira” 
(de Teddy Vieira e Luizinho), gravada por Luizinho, Limeira e Zezinha em 1955 
pela RCA, tornando-se a composição que o consagraria nacionalmente.

Em 1956 passou a ser diretor sertanejo da Colúmbia e, posteriormente, da CBS, 
sendo o responsável pela criação da dupla caipira Tião Carreiro e Pardinho, que 
obteve rápido sucesso com “Cavaleiros de Bom Jesus”, de Teddy Vieira, João 
Alves e Nhô Silva. 

Casou-se com América Risso em 1957 e deste casamento nasceu seu único 
filho, Teddy Vieira de Azevedo Filho.
Faleceu em 16 de dezembro de 1965, quando voltava de Buri, num trágico 
acidente de carro na Rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, deixando uma 
inestimável herança à música popular brasileira e à cultura e tradições caipiras.

TEDDY VIEIRA

POR ALINE MOURA

Motivo de orgulho para Itapetininga, o músico Teddy Vieira é consagrado 
no cenário musical, com composições nacionalmente conhecidas como 
os clássicos “menino da porteira”, “couro de Boi” e “João de 
Barro”. Conheça um pouco mais sobre a vida e a trajetória de sucesso 
deste que foi um ícone da música sertaneja raiz e da moda de viola.
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mais de 800 itens foram arrecadados para confecção dos enxovais, qUe atenderão famílias cadastradas no fUndo social

O principal trabalho do Fundo 
Social de Solidariedade é atender 
às necessidades da população mais 
carente, em especial dos portadores 
de necessidades especiais, idosos 
e crianças. Para isso, conta com o 
apoio de empresas privadas, organi-
zações sociais e voluntários, que se 
organizam para fazer a diferença aos 
mais necessitados.

Um exemplo foi a Igreja do Evan-
gelho Quadrangular, que no último 
dia 30, mobilizando os fiéis, realizou 
a doação de 884 itens para a monta-
gem de enxovais de bebês para as fa-
mílias cadastradas no Fundo Social. 

Entre as peças doadas estavam fral-
das, mantas e cobertores, macacões, 
sapatinhos, sabonetes, lenços umede-
cidos, talcos, entre outras coisas.

A pastora Raquel Bueno conta 
que a iniciativa surgiu depois de uma 
conversa com a equipe do Fundo So-
cial. “Eles pediram para que nós aju-
dássemos. Prontamente toda a comu-
nidade se dispôs, e com muita alegria 
colaboramos”, conta. A entrega foi 
feita durante o encontro de mulheres 
da Igreja do Evangelho Quadrangu-
lar e, segundo a Raquel, outras par-
cerias poderão ser desenvolvidas fu-
turamente.fundo social atende necessidades da população mais carente

pRefeITURA ASSUme 
ADmInISTRAÇÃO DO 
hOSpITAl ReGIOnAl 

Secretaria de Saúde

Por meio de um decreto assinado pelo 
prefeito Luis Di Fiori, a Prefeitura anun-
ciou no fim da tarde desta quinta-feira, 
6 de junho, que irá assumir novamente 
a administração do Hospital Regional da 
cidade. A gestão da unidade volta para 
o governo municipal após quase cinco 
meses de contrato emergencial firmado 
com o Instituto Varti, de Mogi das Cru-
zes (SP).

Com advento do decreto a Prefeitura 
assume os serviços essenciais e urgentes 
de saúde prestados no Hospital Regional 
de Itapetininga, temporariamente.

Fica instituída comissão de gestão 
provisória responsável pelo acompa-
nhamento, execução e fiscalização dos 
serviços a serem prestados no HRI de-
correntes de assunção temporária dos 
serviços pela prefeitura. comissão de gestão provisória fica responsável pelo acompanhamento, execução e fiscalização dos serviços prestados



Página 6 08/06/2013

ITAPETININGA
P R E F E I T U R A D E

C o n s t r u i n d o o f u t u r o !

ITAPETININGA
P R E F E I T U R A D E

C o n s t r u i n d o o f u t u r o !
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sindicancia nº. 15/2011

ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Ju-
rídicos, usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o 
disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:

Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme despacho de fls.45.

Itapetininga, 06 de junho de 2013.

ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO
SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

sindicÂncia n° 15/2011

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força 
da Portaria 560 de 27 de julho de 2012 e Portaria 674 de 23 de outubro de 2012, 
vem encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindi-
cância que foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo 
como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 06 de junho de 2013.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

sindicancia nº. 17/2013

ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Ju-
rídicos, usando das atribuições que o cargo lhe confere, especialmente ante o 
disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:

Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme despacho de fls.26.

Itapetininga, 06 de junho de 2013.

ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO
SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

sindicÂncia n° 17/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força 
da Portaria 560 de 27 de julho de 2012 e Portaria 674 de 23 de outubro de 2012, 
vem encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindi-
cância que foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo 
como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 06 de junho de 2013.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

edital de pUBlicação

Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 06 de agosto de 2012, 
informamos que o animal a seguir descrito, está disponível para adoção, pois o 
mesmo não foi resgatado pelo proprietário, dentro do prazo legal previsto:

- 01 (uma) Égua, de pelagem alazã, mestiça, adulta.

Os interessados deverão comparecer em até 07 (sete) dias a contar da publica-
ção deste edital, em horário de funcionamento, das 08:00 h (oito horas da manhã) 
às 18: 00 h (seis horas da tarde/noite), à Coordenadoria do Controle de Zoonoses, 
localizada à Rua Jorge Ozi, Nº 40 – Centro, munidos dos seguintes documentos: 
CPF, RG e comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.

BENEDITO MARQUES DA SILVA JUNIOR
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

edital de aBertUra do preGão presencial nº 29/2013 
(sistema de reGistro de preços)

Processo nº 046/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço pelo Item OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de pão do 
tipo francês – Secretaria de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 21.06.2013 a partir 
das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

edital de aBertUra do preGão presencial nº 30/2013 
(sistema de reGistro de preços)

Processo nº 047/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço por Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de utensílios 
de cozinha para as Unidades de Ensino Infantil e Fundamental da Rede Munici-
pal – Secretaria de Educação SESSÃO: Dia 24.06.2013 a partir das 09:00 horas. 
LOCAL: Sala da CPL – I. 

edital de aBertUra do preGão presencial nº 31/2013 
(sistema de reGistro de preços)

Processo nº 048/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço por Lote OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de tubos de 
concreto, guias, blocos e lajotas – Secretaria de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 
27.06.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

edital de aBertUra do preGão presencial nº 32/2013 
(sistema de reGistro de preços)

Processo nº 049/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço pelo Item OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de reles, 
luminárias, reatores, soquetes, conectores, base para rele e lâmpadas para a Se-
cretaria de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 27.06.2013 a partir das 14:00 horas. 
LOCAL: Sala da CPL – I. 

edital de aBertUra do preGão presencial nº 33/2013
Processo nº 051/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-

ço do Item OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de 
controle sanitário no combate, desalojamento e repelência de pombos para as 
Unidades Escolares do Município. SESSÃO: Dia 28.06.2013 a partir das 14:00 
horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 
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edital de aBertUra da concorrÊncia pÚBlica nº 02/2013
Processo nº 033/2013. MODALIDADE: Concorrência Pública TIPO: menor 

preço global OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
construção de 25 Unidades Habitacionais tipologia TG23A COM 2 E 3 dormitó-
rios e demais serviços, conforme descriminado  em memorial descritivo, planilha 
e cronograma anexos ao processo, no empreendimento denominado Itapetininga 
“L” – CDHU – Convênio Nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0141/2009, sendo 10 uni-
dades com 02 dormitórios e 15 unidades com 03 dormitórios. INICIO DA SES-
SÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia  15 de 
julho de 2013, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Pre-
feitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 
- térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  02 (dois) ENVELOPES,  referente 
a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura do 
envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 15/07/2013 as 10:30 horas 
na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetinin-
ga - térreo. 

Os editais dos Pregão Presenciais estarão disponíveis no site http://portal.ita-
petininga.sp.gov.br/licitacao no tópico Pregão Presencial e o edital da Concorrên-
cia Pública no mesmo site no tópico de Concorrência Pública. 

Itapetininga, 06 de junho de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2013 MODALIDADE: Concorrência 
Pública  nº 11/2011 PROCESSO Nº: 271/2011 CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Itapetininga CONTRATADA: Empresa de Ônibus Rosa Ltda. VA-
LOR TARIFÁRIO: R$ 1,6938 – VALOR TOTAL: R$110.485.084,00  OBJETO: 
Concessão Onerosa do Lote Único para a prestação e exploração dos serviços 
do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano do Município de 
Itapetininga, conforme especificado no Anexo I, nas normas previstas pela legis-
lação de regência, pelo respectivo Edital de Licitação e seus Anexos e contrato. 
ASSINATURA: 04.06.2013 VIGÊNCIA: 10 anos. 

Itapetininga, 04 de junho de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 - Processo n°. 
29/2013, que objetiva a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIO-
NADO MODELO SPLIT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto 
licitado ao proponente:

Itapetininga, 17 de maio de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

homoloGação do preGão presencial nº 15/2013 (sistema 
de reGistro de preços)

Processo n° 30/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, HOMOLOGO todo o 
procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

Itapetininga, 20  de maio de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 - Processo n° 
31/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE 
PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES DOS BAIR-
ROS DO RECHÃ E TUPY NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA -  SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJU-
DICOU o objeto licitado ao proponente:

Itapetininga, 21  de maio de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

errata

A Secretaria de Promoção Social vem por meio desta retificar a numeração 
do Convênio firmado com o Centro de Apoio Social ao Adolescente- Recurso 
Municipal – Fundo Municipal  da Criança e do Adolescente, onde se lê Convênio 
nº 01/2013 , leia-se Convênio nº 37/2013.

ROgéLIO BRACHETTI URREA
SECRETARIO DE PROMOÇÃO SOCIAL
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termo de rescisão Unilateral do contrato nº. 03/2013

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, com sede na 
Praça dos Três Poderes, N.º 1.000 Jardim Marabá, inscrita no CNPJ Sob o n.º 
46.634.291/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Luis 
Antonio Di Fiori Fiores Costa, doravante simplesmente denominada CONTRA-
TANTE, vem diante DO INSTITUO SOCIAL VARTI, estabelecido na Rua San-
tana, 335, 10 andar, sala 104 e 105 – Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 07.683.536/0001-06 representado pelo Sr. Paulo Sergio Fozato, portador do 
RG n° 22.615.643-6 SSP/SP e CPF n° 142.319.328-83, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA,  com base no Artigo 78, Incisos I, II, e XII da 
Lei Federal N.º 8.666/93 e suas alterações, declarar RESCISÃO UNILATERAL 
DO CONTRATO Nº. 03/2013, que tem como objeto o gerenciamento e a admi-
nistração, operacionalização e execução da assistência ambulatorial e hospitalar 
do HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA ‘DOUTOR LÉO ORSI BER-
NARDES”, tendo em vista Parecer n° 1643/2013-15 da Secretaria de Negócios 
Jurídicos e Processos Administrativos  n°. 20938-052/2013, n°. 24044-052/2013, 
n°. 20975-052/2013 e n°. 20582-052/2013.

Itapetininga, 05 de junho de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
resolUção nº 03/2013

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições le-
gais,

RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser 

realizada no dia 02 de julho de 2013, das 8h00 às 14h00 horas, na UAB – Univer-
sidade Aberta do Brasil – Av. Dr. Ciro de Albuquerque, nº 4.750 – Taboãozinho, 
tendo como Tema: “A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS”.

Art. 2º - Convocar as Entidades e Organizações de Assistência Social, para 
participarem da Conferência Municipal.

Art. 3º - Ficam, neste ato, convidados os Programas, Projetos e Serviços de-
senvolvidos pela Rede Sócio Assistencial do Município.

Itapetininga, 05 de junho de 2013.

ANA MARIA MUROSAKI MARCZUK
PRESIDENTE DO CMASZ

lei complementar nº 59, de 27 de maio de 2013

Atualiza a tabela de vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal de 
Itapetininga. 

(Projeto de Lei Complementar nº 06/2013, de autoria da Mesa da Câmara.)
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 Complementar:

Art. 1º A tabela de vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal de 
Itapetininga, constante da Lei Complementar nº 24 de 14 de março de 2008, fica 
atualizada em 12,00% (doze por cento), em conformidade com o Anexo Único 
que faz parte integrante desta Lei Complementar

Art. 2º A atualização salarial de que trata o artigo 1º desta Lei Complementar 
é extensiva aos inativos do Legislativo Municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar 

correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, re-

troagindo seus efeitos a 1º de maio de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.711, de 5 de JUnho de 2013

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

de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, nos termos do artigo 54, § 7º da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
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eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito espe-

cial, no valor de até R$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), 
no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para 
serviços de drenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas 
ruas do município.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através do excesso de arrecadação a verificar no exercício 
de 2013, através do Repasse de Convênios do Governo Federal.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de junho 
de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.712, de 5 de JUnho de 2013

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

de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, nos termos do artigo 54, § 7º da Lei Orgânica do Mu-
nicípio 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 abrir um crédito es-
pecial, no valor de até R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), 
no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para 
serviços de recapeamento asfáltico nas ruas Salvador de Oliveira Leme e 
Virgílio de Rezende até o Horto Religioso.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através do excesso de arrecadação a verificar no exercício 
de 2013, através do Repasse de Convênios do Governo Federal.

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de junho 
de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.713, de 5 de JUnho de 2013
Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 

de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, nos termos do artigo 54, § 7º da Lei Orgânica do Mu-
nicípio 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 abrir um crédito espe-
cial, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), no orça-
mento vigente, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para atender 
as despesas com a construção de uma quadra poliesportiva no Distrito de 
Rechã.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através do excesso de arrecadação a verificar no exercício 
de 2013, através do Repasse do Convênio nº 769965/2012 do Ministério 
dos Esportes. 

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

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de junho 
de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

decreto nº 1.049, de 4 de JUnho de 2013

Dispõe sobre aprovação de desmembramento de área denominada “Re-
sidencial – AABB”, localizada na Rua Carolina Ayres Nalesso, Vila Ca-
rolina – Itapetininga-SP, de propriedade de Associação Atlética Banco do 
Brasil.

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

Considerando que o setor técnico competente manifestou-se pela apro-
vação do Desmembramento de área localizada na Rua Carolina Ayres Na-
lesso, Vila Carolina, conforme documentos arquivados nesta Prefeitura, 
nos Processos nº 35.061-038/2010; 2627-019/2011 e 6422-060/2013; 

Considerando que o referido empreendimento apresenta as obras de 
infraestrutura mínimas exigidas pela Lei Federal nº 6.766/1979, como re-
des de distribuição de água, redes coletoras de esgotos sanitários, rede 
de energia elétrica e iluminação pública, conforme consta nos Processos 
Administrativos acima citados; 

Considerando que a CETESB emitiu “Certidão para fins de Registro 
de Desmembramento Urbano”, em 25 de agosto de 2011, para o referido 
empreendimento; e

Considerando que o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habita-
cionais - GRAPROHAB emitiu “Certidão de Dispensa de Análise”, em 16 
de janeiro de 2013, para o referido desmembramento; 

DECRETA:
Art. 1º Fica oficialmente aprovado o desmembramento denominado 

“RESIDENCIAL - AABB”, de propriedade da Associação Atlética Ban-
co do Brasil, objeto dos Processos Administrativos nº 35.061-038/2010; 
2627-019/2011 e 6422-060/2013, tendo por objeto o imóvel localizado 
na Rua Carolina Ayres Nalesso, Vila Carolina, constante da matrícula nº 
74.785 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, distribuído em 
16 (dezesseis) lotes.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e Registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de 
junho de 2013.

 LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA  HIRAM AYRES MONTEIRO JU-
NIOR

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO              SECRETÁRIO DE GABINETE

decreto nº 1.050, de 4 de JUnho de 2013

Regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços – SRP 
no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

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

DECRETA:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O Sistema de Registro de Preços (SRP), visando à aquisição de 

bens e contratação de serviços no âmbito da Administração Municipal, 
obedecerá às normas fixadas neste decreto.

Art. 2º Para os efeitos deste decreto são adotadas as seguintes defini-
ções:

I -  Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos 
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição 
de bens, para contratações futuras;

II -  Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, 
com característica de compromisso para futura contratação, em que se re-
gistram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório 
e propostas apresentadas;

III -  Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da Administração 
Municipal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para 
registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decor-
rente;

IV -  Órgão Participante - órgão ou entidade da Administração 
Municipal que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata 
de Registro de Preços; 

Art. 3º Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Pre-
ços nas seguintes hipóteses:

I -  Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessi-
dade de contratações frequentes;

II -  Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade 
de medida ou em regime de tarefa;

III -  Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contrata-
ção de serviços comuns para atendimento a mais de um órgão ou entidade, 
ou programas de governo; e 

IV -  Quando pela natureza do objeto não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIA-
DOR

Art. 4º  Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de con-
trole e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

I -  Disponibilizar os editais no portal ou site oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga;

II -  Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de 
consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência 
ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padroni-
zação e racionalização;

III -  Promover atos necessários à instrução processual para a 

realização do procedimento licitatório;
IV -  Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor 

estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado re-
alizadas pelos órgãos e entidades participantes;

V -  Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com 
o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de refe-
rência ou projeto básico;

VI -  Realizar o procedimento licitatório;
VII -  Gerenciar a ata de registro de preços;
VIII -  Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
IX -  Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as pe-

nalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e
X -  Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas pró-
prias contratações.

§ 1º  A ata de registro de preços, disponibilizada no portal ou site ofi-
cial da Prefeitura Municipal de Itapetininga, poderá ser assinada por cer-
tificação digital.

§ 2º  O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos 
participantes para execução das atividades previstas nos incisos III, IV e 
VI do caput.

CAPÍTULO IV - DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPAN-
TE

Art. 5º  O órgão participante será responsável pela manifestação de 
interesse em participar do registro de preços, providenciando o encami-
nhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de 
entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas espe-
cificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ain-
da:

I -  Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços 
estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II -  Manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o 
objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

III -  Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclu-
sive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposi-
ções.

Parágrafo único.  Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obri-
gações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador.

CAPÍTULO V - DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Art. 6º  A licitação para registro de preços será realizada na modalida-

de de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 
1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 
e será precedida de ampla pesquisa de mercado. 

§ 1º  O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente 
adotado, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamen-
tado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§ 2º  Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do 
contrato ou outro instrumento hábil.

Art. 7º  O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item 
em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior 
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de en-
trega ou de prestação dos serviços.

§ 1º  No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de 
medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada 
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a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.
§ 2º  Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a contratação, em 

um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de 
um mesmo serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsa-
bilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 8º  O edital de licitação para registro de preços observará o dis-
posto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no 
mínimo:

I -  A especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto 
de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 
para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respecti-
vas unidades de medida usualmente adotadas;

II -  Estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerencia-
dor e órgãos participantes;

III -  Quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no 
caso de bens;

IV -  Condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pa-
gamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodici-
dade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utili-
zados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem 
adotados;

V -  Prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no 
caput do art. 11;

VI -  Órgãos e entidades participantes do registro de preço;
VII - Modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando 

cabível;
VIII - Penalidades por descumprimento das condições;
IX -  Minuta da ata de registro de preços como anexo; e
X -  Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação 

da vantajosidade.
§ 1º  O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor 

preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no 
mercado, desde que tecnicamente justificado.

§ 2º  Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de 
proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acresci-
dos custos variáveis por região.

Art. 9º.  Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes pode-
rão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classi-
ficado.

Parágrafo único.  A apresentação de novas propostas na forma do caput 
não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado.

CAPÍTULO VI - DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA 
ATA

Art. 10. Após a homologação da licitação, o registro de preços observa-
rá, entre outras, as seguintes condições:

I -  Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que acei-
tarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame;

II -  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Site e/ ou Imprensa Oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga  e 
ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e

III -  A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata 
deverá ser respeitada nas contratações.

§ 1º O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas 
hipóteses previstas nos arts. 19 e 20.

§ 2º  Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:
I -  Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado duran-

te a etapa competitiva; e

II -  Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar 
seus bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.

§ 3º  Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II 
do § 2º, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresen-
tada durante a fase competitiva.

Art. 11. O prazo de validade da ata de registro de preços não será supe-
rior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III 
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 1º  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993.

§ 2º  A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de 
Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o dispos-
to no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 3º  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços pode-
rão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 4º  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços  deverá 
ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CAPÍTULO VII - DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO 
COM FORNECEDORES REGISTRADOS

Art. 12.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classi-
ficados, observado o disposto no art. 10, serão convocados para assinar 
a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no 
instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra moti-
vo justificado aceito pela administração.

Parágrafo único.  É facultado à administração, quando o convocado 
não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabeleci-
dos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado.

Art. 13.  A ata de registro de preços implicará compromisso de for-
necimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de 
publicidade.

Parágrafo único.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em 
assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplica-
ção das penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 14.  A contratação com os fornecedores registrados será forma-
lizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 15.  A existência de preços registrados não obriga a administra-
ção a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições.

CAPÍTULO VIII - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS 
PREÇOS REGISTRADOS

Art. 16.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve 
o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposi-
ções contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993.

Art. 17.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pratica-
do no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará 
os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores prati-
cados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
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seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Art. 18.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 

registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá:

I -  Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica-
ção ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalida-
de se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 
e

II -  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunida-
de de negociação.

Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão geren-
ciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando 
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 19.  O registro do fornecedor será cancelado quando:
I -  Descumprir as condições da ata de registro de preços;
II -  Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no pra-

zo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III -  Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese des-

te se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV -  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 

87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
Parágrafo único.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas 

nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 20.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I -  Por razão de interesse público; ou
II -  A pedido do fornecedor. 
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 21.  A Administração poderá utilizar recursos de tecnologia da 

informação na operacionalização do disposto neste Decreto e automatizar 
procedimentos de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e par-
ticipantes. 

Art. 22.  As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames 
realizados sob a vigência do Decreto Municipal nº 701, de 3 de novembro 
de 2010, poderão ser utilizadas pelos órgãos gerenciadores e participan-
tes, até o término de sua vigência. 

Art. 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 701, de 
3 de novembro de 2010.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de ju-
nho de 2013.

 LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA  HIRAM AYRES MONTEIRO JU-
NIOR

    SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                SECRETÁRIO DE GA-
BINETE

decreto nº 1.051, de 5 de JUnho de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.711, 
de 5 de junho de 2013.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no 
valor de até R$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), no orça-
mento vigente, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para serviços 
de drenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas do 
município.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através do excesso de arrecadação a verificar no exercício 
de 2013, através do Repasse de Convênios do Governo Federal.

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de junho 
de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

decreto nº 1.052, de 5 de JUnho de 2013
Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.712, 

de 5 de junho de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no 

valor de até R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), no orçamento 
vigente, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para serviços de 
recapeamento asfáltico nas ruas Salvador de Oliveira Leme e Virgílio de 
Rezende até o Horto Religioso.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através do excesso de arrecadação a verificar no exercício 
de 2013, através do Repasse de Convênios do Governo Federal.

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de junho 
de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

decreto nº 1.053, de 5 de JUnho de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.713, 
de 5 de junho de 2013.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no va-
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lor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), no orçamento vigen-
te, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para atender as despesas 
com a construção de uma quadra poliesportiva no Distrito de Rechã.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 
1º, será coberto através do excesso de arrecadação a verificar no exercício 
de 2013, através do Repasse do Convênio nº 769965/2012 do Ministério 
dos Esportes. 

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de junho 
de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

decreto nº 1054, de 6 de JUnho de 2013

“Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA do serviço público hospita-
lar no Município de Itapetininga, e dá outras providências.”

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a rescisão unilateral do contrato emergencial nº 
03/2013 firmado com o INSTITUTO SOCIAL VARTI para administração, 
operacionalização e execução da assistência ambulatorial e hospitalar do 
Hospital Regional de Itapetininga, ocorrida em 05/06/2013;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da administração e 
gestão do Hospital Regional de Itapetininga, assim como a garantia de 
continuidade dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Regional de 
Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernardes, especialmente através do Sistema 
Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO os autos dos processos nº 20.938-052/2013, 24.044-
052/2013, 20.975.052/2013 e 20.582-052/2013, todos instaurados pela 
Secretaria Municipal de Saúde;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada situação de emergência no serviço público hos-

pitalar prestado pelo Hospital Regional de Itapetininga Dr. Léo Orsi Ber-
nardes, em razão da rescisão do contrato emergencial firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Itapetininga e o INSTITUTO SOCIAL VARTI, para a 
administração, operacionalização e execução da assistência ambulatorial 
e hospitalar do Hospital Regional de Itapetininga.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Itapetininga assume os serviços es-
senciais e urgentes de saúde prestados no Hospital Regional de Itapetinin-
ga, temporariamente, a partir desta data.

Art. 3º Fica instituída Comissão de Gestão Provisória, responsável pelo 
acompanhamento, execução e fiscalização dos serviços a serem prestados 
no Hospital Regional de Itapetininga decorrentes da assunção temporária 
dos serviços pela Prefeitura, sendo composta pelos membros abaixo indi-
cados, sob a presidência do Secretário Municipal de Saúde:

a) Dr. Fabio dos Santos Nascimento;
b) Daniele Mara Vendramini Nunes Moraes;
c) Elizabeth Gabriela Pagoto Brito;
d) Eliane Maria Leite Alves;

e) Luiz Jesus Rodrigues Silva;
f) José Antonio Delgado Leonel;
g) Fábio Peixoto de Camargo;
h) Elizabeth Siqueira de Oliveira;
i) Luiz Antonio Paulino Vicentini;
j) Mauro Edson Soares de Moraes;
k) Liliane Aparecida P. P. Simeoni;
l) Mirian Akiti Rodrigues.
Art. 4º As aquisições de medicamentos e materiais hospitalares neces-

sários para a continuidade dos serviços hospitalares deverão obedecer a 
Lei 8.666/93, podendo ser dispensadas nos termos do art. 24, IV, bem co-
mo observada a Lei 4.320/64.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com va-
lidade até 30/06/2013, podendo ser prorrogado a critério das necessidades, 
obedecidos os aspectos legais.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de 
junho de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

decreto nº 1.055, de 7 de JUnho de 2013
“Estabelece critérios e procedimentos para pagamentos dos credores 

que prestaram serviços ou forneceram bens ao Hospital Regional de Ita-
petininga no período de vigência do contrato emergencial firmado com o 
Instituto Varti”.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a rescisão unilateral do contrato emergencial nº 
03/2013 firmado com o INSTITUTO SOCIAL VARTI para administração, 
operacionalização e execução da assistência ambulatorial e hospitalar do 
Hospital Regional de Itapetininga, ocorrida em 05/06/2013, a partir dos au-
tos dos processos nº 20.938-052/2013, 24.044-052/2013, 20.975.052/2013 
e 20.582-052/2013, todos instaurados pela Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que antes mesmo da mencionada rescisão, a Pre-
feitura havia constatado irregularidades na execução do contrato firmado 
com o Instituto e então restou determinada a suspensão parcial da trans-
ferência dos recursos do mês de maio, relativos à competência de abril de 
2013;

CONSIDERANDO a manifesta impossibilidade de repasse dos recur-
sos pela Prefeitura Municipal de Itapetininga ao Instituto Social Varti, re-
lativos ao período de 01/05/2013 a 05/06/2013, nos termos do que previa 
o contrato emergencial nº 03/2013 então firmado pelas partes;

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar pagamentos aos fun-
cionários, prestadores de serviços e fornecedores de bens adquiridos pelo 
Instituto nos períodos acima descritos, utilizando, para tanto, o limite das 
importâncias retidas, em forma de indenização;

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar critérios que permitam 
aos credores o recebimento das importâncias que fazem jus, sem prejuízo 
da forma estabelecida pela Legislação,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Departamento de Orçamento e Finanças, vinculado à 

Secretaria de Administração e Finanças, autorizado a proceder ao paga-
mento individualizado do salário e vale-alimentação dos funcionários 
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contratados pelo INSTITUTO VARTI, relacionado ao período 01/05/2013 
a 05/06/2013, depois de a respectiva folha ser rigorosamente conferida, 
atestada e ratificada pelo Secretário Municipal de Saúde e pela Comissão 
de Gestão Provisória.

Art. 2º Para que os prestadores de serviço e fornecedores de bens pos-
sam receber as importâncias que fazem jus em razão do vínculo mantido 
com o INSTITUTO VARTI no período descrito acima, se fará necessária a 
instauração do competente procedimento administrativo individualizado, 
visando apurar as razões do dever de indenizar e a fixação do valor a ser 
indenizado, através do protocolo geral da Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga, sendo instruído no mínimo com os seguintes documentos:

I -  Justificativa da Secretaria de Saúde e da Comissão de Gestão Pro-
visória, contemplando a situação individualizada e os motivos que leva-
ram à medida extrema de inobservância dos procedimentos inerentes à Lei 
8.666/93 e 4.320/64, individualizando os serviços/bens e o período;

II -  Apresentação da nota fiscal apta a comprovar a realização do ser-
viço ou aquisição do bem e o período de execução ou fornecimento;

III -  Parecer Jurídico que irá analisar cada situação;
IV -  Celebração do Termo de Ajuste de Contas (modelo em ane-

xo);
V -  Adoção dos procedimentos contábeis necessários para realiza-

ção do pagamento, observando-se os ditames da Lei 4.320/1964 e LC 
101/2000;

VI -  Emissão da respectiva nota de empenho;
VII - Emissão de nova nota fiscal em nome da municipalidade, in-

dividualizando a forma de pagamento por indenização, constando o de-
talhamento dos bens ou serviços, bem como o período de execução ou 
fornecimento;

VIII - Comprovação da regularidade fiscal da empresa perante as fa-
zendas públicas federal, estadual e municipal, INSS e FGTS, nos termos 
do art. 29 da Lei nº 8.666/93;

IX -  Comprovante de pagamento.
Art. 3º Respeitado o limite da importância retida, relativa às competên-

cias anteriores a maio de 2013, em razão das irregularidades constatadas 
na execução do contrato, a Prefeitura, da mesma forma estabelecida pelo 
artigo anterior, efetivará o pagamento dos prestadores de serviço e forne-
cedores de bens que mantiveram vínculo com o INSTITUTO VARTI.

Art. 4º Todos os expedientes deverão ser arquivados em local próprio, a 
fim de possibilitar a plena fiscalização pelos Órgãos de Controle, ou mes-
mo a extração de cópias para a defesa dos interesses da Fazenda Pública 
Municipal.

Art. 5º 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 sete dias do mês de 
junho de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

portaria nº 371, de 4 de JUnho de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a par-
tir de 11 DE JUNHO 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     Rg           CLAS.
MARINA CORREA R. BARSANTI WEY 22.120.442-8  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 372, de 4 de JUnho de 2013

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

Art. 1º Designar a Senhora Ana de Paula Rosa Monteiro, para exercer 
a função de Gestora do Convênio a ser firmado com o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, da padaria artesanal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
a Portaria nº 253, de 03/04/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra

portaria nº 373, de 4 de JUnho de 2013

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

Art. 1º Designar a Senhora Ana de Paula Rosa Monteiro, para exercer a 
função de Gestora/Coordenadora do Convênio a ser firmado com o Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, da Horta 
Educativa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
a Portaria nº 254, de 03/04/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra

portaria nº 374, de 4 de JUnho de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:
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Art. 1º Designar a Senhora Ana de Paula Rosa Monteiro, para exercer a 
função de Gestora/Coordenadora do Convênio a ser firmado com o Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, do Polo da 
Moda.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
a Portaria nº 255, de 03/04/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.

portaria nº 375, de 5 de JUnho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 23660-039/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Fernanda Aparecida de Oliveira 
Almeida Salles, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Se-
cretaria da Educação, a partir de 03/06/2013.

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 376, de 5 de JUnho de 2013

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

Art. 1º Admitir à partir de 11/06/2013, tendo em vista da aprovação em 
Concurso Público nº 001/2011, no emprego de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA I - EVENTUAL, devidamente homologado em 20/01/2012, 
nos termos da Lei Municipal nº 4.662, de 09/05/2002, abaixo relacionado:

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - EVENTUAL. 

NOME     Rg           CLAS.
CLEIDE AP. NALESSO DE QUEIROZ 18.324.729-2  244º
ELAINE BORGES ALONSO  41.448.886  251º
FLÁVIA APARECIDA DE LIMA  35.281.018-x  252º
NATHÁLIA DE PAULA SANTOS 43.747.875-0  253º
REGINA CÉLIA DA SILVA   26.656.840-4  256º
SIMONE GRACIANO DE BRITO 27.084.340  258º
CARLOS EDUARDO CAIARES  33.941.807-2  267º
MARIANA MOREIRA LEITE  41.417.480-X  272º

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 377, de 5 de JUnho de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a par-
tir de 11 DE JUNHO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no 
Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA PEB I

NOME     Rg           CLAS.
EMERSON MARIANO HABIAK  22.120.442-8  144º
SONIA FATIMA DE SOUZA  27.737.267-1  145º

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 378, de 6 de JUnho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 24109-373/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcio-
nária Kátia Cristina Marques de Paula, Auxiliar de Serviço Educacional, 
Ref. 05, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 14/06/2013, nos 
termos do art. 137, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

portaria nº 379, de 7 de JUnho de 2013

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

Art. 1º Designar a Senhora Luciana Versuti Del Cioppo para represen-
tar a Prefeitura Municipal de Itapetininga, junto à Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República.

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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cÂmara mUnicipal de itapetininGa

Cria, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, a Comissão da 
Verdade do município de Itapetininga, e dá outras providências.

(Projeto de Resolução nº 07/2013, de autoria do Vereador Fuad Abrão 
Isaac.)

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

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

a Comissão da Verdade do município de Itapetininga, para apuração de 
graves violações dos Direitos Humanos, durante o período de 1964 até 
1985 ocorridas no município de Itapetininga, com a finalidade de efetivar 
o direito à memória e à verdade histórica e promover a consolidação do 
Estado de Direito Democrático.

Art. 2º A Comissão referida no art. 1º tem por objetivo examinar e 
esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período 
fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 
atuará no sentido de:

 I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações 
de direitos humanos; 

 II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, 
mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria;

 III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as institui-
ções e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos 
humanos e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e 
na sociedade; 

 IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer in-
formação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de cor-
pos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos do art. 1º da 
Lei Federal nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995; 

 V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração 
de violação de direitos humanos, observadas as disposições das Leis Fe-
derais nºs 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e 10.559, de 13 de novembro 
de 2002; 

 VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para preve-
nir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover 
a efetiva consolidação do estado de Direito Democrático;  

 VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da 
história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como 
colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações; e 

VIII - colaborar estreitamente com a Comissão da Verdade instituída no 
âmbito Federal para esse fim e todo o material colhido pela Comissão da 
Verdade do Município de Itapetininga será encaminhado para a Comissão 
da esfera Federal.

Art. 3º Para execução de seus objetivos, a Comissão da Verdade poderá: 
I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe fo-

rem encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do de-
tentor ou depoente, quando solicitado; 

II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades 
do poder público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo; 

 III - convidar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam 
guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; 

Resolução nº 566, de 03 de junho de 2013.
 IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou 

recuperação de informações, documentos e dados; 
 V - promover audiências públicas; 
 VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que 

se encontre em situação de ameaça, em razão de sua colaboração com a 
Comissão da Verdade; 

 VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou pri-
vados, nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, 
dados e documentos; e 

 VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.
§ 1º Os dados, documentos e informações sigilosos fornecidos à Co-

missão da Verdade não poderão ser divulgados ou disponibilizados a ter-
ceiros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo. 

§ 2º As atividades da Comissão da Verdade não terão caráter jurisdicio-
nal ou persecutório. 

§ 3º A Comissão da Verdade poderá requerer ao Poder Judiciário acesso 
a informações, dados e documentos públicos ou privados necessários para 
o desempenho de suas atividades.

Art. 4º A Comissão da Verdade terá prazo até o dia 15 de março de 
2015, para a conclusão dos trabalhos, devendo apresentar, ao final, rela-
tório circunstanciado contendo as atividades realizadas, os fatos examina-
dos, as conclusões e recomendações. 

Art. 5º A Comissão da Verdade será integrada por 5 (cinco) membros, 
designados pelo Presidente da Câmara Municipal, dentre parlamentares 
identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitu-
cional, bem como com o respeito aos direitos humanos.

Art. 6º O mandato dos membros da Comissão da Verdade terá a duração 
necessária à elaboração do relatório cuja publicação representa o termo 
final da referida Comissão. 

Art. 7º A participação na Comissão da Verdade será considerada servi-
ço público relevante. 

Art. 8º Qualquer cidadão que demonstre interesse em esclarecer situ-
ação de fato revelada ou declarada pela Comissão terá a prerrogativa de 
solicitar ou prestar informações para fins de estabelecimento da verdade.

Art. 9º As atividades desenvolvidas pela Comissão da Verdade serão 
públicas, exceto nos casos em que, a seu critério, a manutenção de sigilo 
seja relevante para o alcance de seus objetivos ou para resguardar a inti-
midade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoas.

Art. 10. A Comissão da Verdade poderá atuar de forma articulada e in-
tegrada com os demais órgãos públicos, especialmente com o Arquivo Pú-
blico do Município de Itapetininga, com a Comissão Nacional da Verdade, 
com a Comissão de Anistia, criada pela Lei Federal nº 10.559, de 13 de 
novembro de 2002, e com a Comissão Especial sobre mortos e desapareci-
dos políticos, criada pela Lei Federal nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995.

Art. 11. Deverá ser encaminhada para o Arquivo Público do estado de 
São Paulo e para o Arquivo Nacional uma cópia de todo o acervo docu-
mental e de multimídia resultante da conclusão dos trabalhos da Comissão 
da Verdade, para integrar o Projeto Memórias Reveladas.

Art. 12. A Comissão da Verdade poderá firmar parcerias com institui-
ções de ensino superior ou organismos internacionais para o desenvolvi-
mento de suas atividades. 

Art. 13. A Mesa da Câmara Municipal regulamentará a participação dos 
servidores de seu Quadro na Comissão da Verdade.

Art. 14. Poderão ser contratadas pessoas físicas ou jurídicas para auxi-
liar os trabalhos da Comissão da Verdade, por decisão da maioria de seus 
membros. 

Parágrafo único. É vedada a contratação de pessoas que:
1. exerçam cargos executivos em agremiação partidária, com exceção 

daqueles de natureza honorária;
2. não tenham condições de atuar com imparcialidade no exercício 
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Itapetininga, 04 de junho de 2.013.

ANDRé LUIZ BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

extrato de contrato

Contrato nº 08/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: Empresa Vivo S.A. 
Objeto: Prestação de Serviço de Telefonia Móvel – SMP, com forneci-

mento de duas linhas digitais com tecnologia GSM, no sistema pós-pago, 
para uso da Câmara Municipal de Itapetininga.   

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
Valor Global: R$ 3.525,48 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos).
Data da assinatura: 01 de maio de 2013.

ANDRé LUIZ BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

extrato de aditamento de contrato

Quarto Termo de Aditamento do Contrato n.º 05/2010 
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Associação das Entidades Usuárias e Administradora do Canal Co-

munitário de Itapetininga
Objeto: Prestação de serviços de  transmissão, ao vivo, das sessões ordinárias do 

Poder Legislativo em canal de televisão.                                     
Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência do Contrato por mais trinta dias.
Data da assinatura: 29 de maio de 2013.

ANDRé LUIS BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

das competências da Comissão, por obediência à estrutura hierárquica en-
volvida com os fatos apurados ou de natureza similar; e

3. estejam no exercício de cargo em comissão ou função de confiança 
em quaisquer esferas do poder público.

Art. 15. O regulamento dos trabalhos da Comissão da Verdade será ela-
borado por seus membros, considerando-se aprovado pelo voto favorável 
da maioria.

Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 03 de junho de 2013.

ANDRé LUIZ BUENO
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

VÂNIA CRISTINA LEME DE SOUSA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

processo licitatÓrio nº 05/2013 - preGão presencial 
nº 01/2013 - homoloGação 

O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, André Luiz Bueno, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, espe-
cialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações legais, à vista da 
adjudicação do Pregoeiro deste órgão quanto ao processo licitatório em 
epígrafe, RESOLVE:

HOMOLOGAR a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2013 
que tem por objeto a aquisição de 2 (dois) veículos oficiais para a Câmara 
Municipal de Itapetininga, ratificando a ADJUDICAÇÃO do respectivo 
objeto à empresa declarada vencedora do certame, Anhanguera Distribui-
dora de Veículos e Peças Ltda., pelo valor global de R$ 86.600,00 (oitenta 
e seis mil e seiscentos reais).

portaria/seprem n° 066, de 03 de JUnho de 2013

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

Considerando as informações constantes do processo SEPREM/N° 
000971/2013, RESOLVE:

Artigo 1° - Aposentar nos termos dos Artigos 50 e 51 da Lei Comple-
mentar nº. 49, de 23/04/2012, a partir de 09-06-2013, o funcionário AR-
LINDO SOUTO PACHECO, Assistente Administrativo, Referência 09-G, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração, com proventos propor-
cionais.

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

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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a peça será apresentada em itapetininGa, no dias  08 e 15 de JUnho  de 2013 às 21  hs no teatro mUnicipal aBílio victor

Misturando diversas linguagens te-
atrais, através do viés do drama, da co-
média, da tragicomédia e do nonsense, o 
espectador é convidado a embarcar nu-
ma viagem sem limites, cujo destino nos 
remete ao realismo e ao delírio urbano. O 
tom utilizado é basicamente a farsa, téc-
nica geralmente usada quando se trata de 
comédias de costumes, que é o que o es-
petáculo em questão propõe ao público.

ACIDENTES DE CAMA E MESA, 
traz à tona a comédia, a tragicomédia, o 
drama-cômico.Uma série de aconteci-
mentos surreais e controvertidos levam 
o espectador ao delírio e a gargalhadas 
sem fim, num espetáculo de riso pratica-
mente ininterrupto.  Sinta-se convidado 
a conhecer a história de Odilon e Olin-
da, um casal muito louco, cujo drama 
levado ao palco, transporta o espectador 
a situações engraçadas e completamente 
inusitadas. a peça será apresentada nos dias 8 e 15 de junho 

eDIÇÃO 2013 DO CIRCUITO SeSC De ARTeS ACOnTeCe em jUnhO
Secretaria de Cultura

Com o objetivo de democratizar o 
acesso aos bens culturais, promover a cir-
culação de trabalhos artísticos de qualida-
de nas diferentes linguagens, e estreitar as 
relações com o público, o Circuito Sesc 
de Artes 2013 percorrerá 102 cidades do 
interior, litoral e grande São Paulo, com a 
participação de 347 artistas nacionais e in-
ternacionais em uma itinerância composta 
por atividades de artemídia, artes visuais, 
circo, dança, literatura, música, teatro, ci-

nema e vídeo. Serão três finais de semana, 
com atividades que acontecem em espaços 
públicos e com entrada gratuita, voltadas 
para toda a família e todas as idades.

Em Itapetininga as apresentações serão 
dia 14, sexta, das 17h30 às 21h30. Os lo-
cais das apresentações acontecerão na Av. 
Peixoto Gomide. O Circuito Sesc de Artes 
é um projeto de circulação desenvolvido 
pelo Sesc que leva atividades nas diver-
sas linguagens artísticas para centenas de 

Elenco:  Di Carlo Araújo e Keyla Sayuri
Texto:  Ricardo Meireles – Adaptação: 
Di Carlo Araújo
Produção:  Di Carlo Araújo  - Assistência 
de produção:  Hasen Clever 
Designer Gráfico:  Di Carlo Araújo
Sonoplastia e Iluminação:  Hasen Clever 
Figurinos:  Keyla Sayuri
Direção:  Di Carlo Araújo

Ficha Técnica
A peça será apresentada em Itapetininga, no dias  08 e 15 de Junho  de 2013 às 
21  hs no Teatro Municipal Abílio Victor. Os ingressos estarão à venda nas Padarias 
São Cristiano Ruy, na Óticas Diniz e na Bilheteria do Teatro (no dia a partir das 15 
hs). Os ingressos custarão R$ 20,00 ANTECIPADOS  (até uma hora antes). Na hora 
serão vendidos ao preço de R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia. (pagam meia estudantes, 
professores, acima dos 60 anos e funcionários públicos.  Porém a produção está 
fazendo a seguinte promoção: Na hora: R$ 30,00 ao invés de R$ 40,00. Maiores 
informações pelos telefones:  (15) 3272 3401 ou (15) 3275 2934   (Teatro) ou (11) 9 
9918 0245, e (11) 9 9221 6196  ou ainda:  (19) 8378 5022. (Produção). 

Serviços

cidades do Estado, prioritariamente em 
municípios onde o Sesc não está instalado 
com suas unidades operacionais. Toda a 
programação ocorre em espaços públicos, 
em parceria com as prefeituras e sindicatos 
do comércio local.

Além disso, como toda programação 
acontece em praças, parques e centros cul-
turais, o Circuito também ajuda a reforçar a 
ideia de que o espaço público é um espaço 
de convivência e de encontro.

Dança: Árvores, com Clarice Lima (CE/SP)
Teatro: Arrumadinho, com Trupe Olho 
da Rua (Santos – SP)
Circo: Caramba, Quanta Bobagem, com 
grupo Circo Caramba (Campinas – SP)
Cinema: Desligue a Tecla Mute, com 
Angélica Valente e Jonathan Macías (SP)
Música: Blues Etílicos (RJ)

Programação
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diversas apresentações e atividades serão feitas para crianças e adUltos de todas as idades

Um dos projetos culturais mais 
importantes do Brasil estará em Ita-
petininga do dia 5 até 9 de junho. 
Serão mais 20 atrações nos quatro 
dias de apresentação. 

A trupe de artistas se apresentou 
no Largo da Matriz no meio de se-
mana e, no fim de semana as apre-
sentações serão no Bairro do Tupi. 
Os espetáculos são todos gratuitos 
e vão da contação de histórias até 
um teatro para os adultos com a pe-
ça ‘A noiva do Defunto’ da Cia tea-
tral Andaime Unimep.

o projeto
A Companhia Abaréteatro foi 

fundada em 1995 pelo Ator e Dire-
tor de Teatro Orlando Moreno. Em 
pouco menos de 20 anos de existên-
cia acumulou mais 120 Prêmios de 
Mérito Cultural, prêmios técnicos 
e artísticos nos mais importantes 
Festivais de Teatro do país e no Ex-
terior. Em 2001 participa da cara-

a trupe de artistas se apresentou no largo da matriz

ITApeTInInGA VenCe mAIS UmA Vez O DIA DO DeSAfIO
Secretaria de Esporte

O Dia do Desafio é um evento que 
marca o ano em Itapetininga, o grande 
envolvimento das escolas, indústrias e 
clubes faz com que nesse dia, nossa ci-
dade se transforme. Este ano, as recre-
ações programadas pela Secretaria de 
Esportes em vários bairros, reuniu um 
enorme número de pessoas. Cada escola 

do nosso município realizou 15 minutos 
de atividade física, grupos de pessoas or-
ganizaram caminhadas, Policia Militar, 
Corpo de Bombeiros, programaram suas 
atividades.

Na Avenida Peixoto Gomide as pes-
soas se reuniram para participar de ati-
vidades de dança e axé. Nossa cidade se 

movimentou e mais uma vez venceu o 
desafio, graças a participação de todos.

Em 2013, Itapetininga concorreu 
com Alagoinhas na Bahia, vencemos 
porque envolvemos 28% da população.

O Dia do Desafio é um dia mundial 
de atividade física e cada vez reúne um 
numero maior de participantes, a organi-

dia 8 - 15h Contação de História ‘Pedro 
Pedroca Catimbirimbocão;
16h Oficina-Plantio de Sementes – Cia. 
Mão Livre;
17h Teatro para crianças ‘Boi Viramun-
do’- Cia Abaréteatro;
19h Espetáculo de Mamulengo ‘As Folias 
no terreiro do Seu Mané Pacaru Mamu-
lengo da Folia’;
20h Sessão de cinema- Cine Curta Brasil;
21h Teatro para Adultos ‘A noiva do De-
funto’ - Cia Andaime Unimep.

Serviços
Bairro do tupi (dias 8 e 9 de junho) – rua fernando vaz machado

vana Nacional de Leitura - Projeto 
Leia Brasil adquirindo experiência 
no Teatro Educativo e no teatro em 
espaços alternativos. A partir daí 
empreende uma pesquisa para de-
senvolver um equipamento de di-
fusão inovador e que propicie um 
verdadeiro projeto de democratiza-
ção cultural. Um projeto que am-
pliasse as áreas de abrangência da 
Companhia, promovesse a inserção 
cultural de forma irrestrita e per-
mitisse apresentações teatrais para 
grandes públicos. 

Assim em 2007, criou o Proje-
to de Teatro Móvel num Conteiner, 
dotado de um equipamento com 
alta tecnologia para apresentações 
ao ar livre com muita qualidade e 
com a mesmas condições de salas 
convencionais de teatro, hoje deno-
minado EMCENA BRASIL - CIR-
CUITO PAULISTA E NACIONAL 
e seu slogan Um Show de Cultura 
pertinho de você.

dia 9 - 15h Contação de História ‘O 
Mosquito Faniquito com Siricutico’;
16h Oficina-Confecção de bonecos 
de luva – Cia. Mão Livre;
17h Teatro para crianças ‘Faz de 
conta que tem...História’- Cia Abaré-
teatro;
19h Show musical com convidados 
da região;
20h Espetáculo de Circo ‘versão bra-
sileira – Los Circo Los’.

zação é do SESC e a realização da Pre-
feitura Municipal, através da sua Secre-
taria de Esportes.

a secretaria movimentou 28% da população
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pronto atendimento - vila rio Branco
como fUnciona 

O Pronto Atendimento (PA) noturno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Cid 
de Mello Almada, fica na Vila Rio Branco. O PA funciona com a responsabilidade de 
efetuar procedimentos médicos e de enfermagem de urgência, ou seja, nos casos 
que precisam ser atendidos prontamente, mas sem risco de vida para o paciente.

quem beneficia?
O serviço beneficia toda a população do município, trazendo reflexos positivos, 
diminuindo o fluxo no Pronto Socorro (PS) Municipal. Em média, são realizadas no 
local por volta de 3.000 consultas ao mês.

horário de atendimento
O PA atende de segunda a sexta, das 17 às 22 horas

Bairros próximos
Os bairros Atenas, Shangrilá, Jd. Alvorada, Jd. Esplanada, Jd. Leonel, Vila Alves, 
Vila Carolina, Vila Hungria, Vila Maciel, Vila Mazzei, Vila Palmeira, Vila Garrido, Vila 
Nastri II, Santa Isabel, Vila Reis, Vila Rio Branco, Vila Rubens e Vila Sônia também 
são atendidos pelo PA da Vila Rio Branco.

onde?
O Pronto Atendimento (PA) noturno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Cid 
de Mello Almada fica na Av. Waldomiro de Carvalho, 180 - Vila Rio Branco.

telefones
Telefone: 3271.7040 / 3272.7474

POR FELIPE MOREIRA
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Um fÓrUm de meio amBiente e sUstentaBilidade foi realizado no dia 5, na cÂmara mUnicipal

Um fórum de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade foi realizado na últi-
ma quarta-feira, 5 de junho, na Câma-
ra Municipal para discutir soluções e 
disseminar práticas sustentáveis que 
contribuam para o crescimento regio-
nal, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) de Itapetininga, em par-
ceria com a CCR SPVias, Prefeitura 
e Câmara de Itapetininga,realizou o 
evento nesta data em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

O desenvolvimento socioeconô-
mico aliado à sustentabilidade é o 

atual desafio das grandes organiza-
ções, sendo elas públicas ou priva-
das. O principal objetivo do evento 
foi promover discussões de práticas 
sustentáveis ao meio ambiente em 
diversos ramos de atuação. Para isso, 
representantes da OAB (Itapetinin-
ga), CETESB (Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo), ONG Pé 
de Planta, CCR SPVias, Prefeitura 
de Itapetininga e Secretaria Estadual 
de Saneamento e Recursos Hídricos 
fizeram apresentações técnicas e es-
truturais. dr. paulo rangel, presidente da ccr spvias

250 CRIAnÇAS ReCeBem eDUCAÇÃO AmBIenTAl
Secretaria de Meio Ambiente

palestra enfocoU na conservação dos recUrsos natUrais

A Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, participou do projeto “ 
Meio Ambiente – Ele está em nossas 
mãos” em comemoração ao dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 5 de Junho. O 
Engenheiro Renato Vieira de Moraes 
passou uma palestra “Carta da Terra 
para as crianças”, para 250 crianças do 
ensino fundamental do SESI, o evento 
destacou a conservação dos recursos 
naturais, a qualidade de vida e a res-
ponsabilidade de todos pelo planeta.

meio ambiente
O meio ambiente, chamado apenas 

de ambiente, envolve todas as coi-
sas vivas e não-vivas que ocorrem na 
Terra, ou em alguma região dela, que 
afetam os ecossistemas e a vida dos 
humanos. 

O conjunto de condições, leis, in-
fluências e infraestrutura de ordem fí-
sica, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas 
formas.

 engenheiro renato vieira de moraes, palestrando para 250 crianças
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CRAQUE DA VEZ

Você sabia que das 6 edições da Copa das Confederações essa é a 
primeira vez que a desconhecida seleção do Taiti, que representará a 

Oceania nos campos do Brasil. Para se uma ideia O arquipélago, até 
hoje uma dependência de ultramar da França.

CRAQUE DO BAÚ
Balotelli
A história do futebol é recheada de ‘Bad Boys’, sujeitos que adoram 
aprontar, dentro e fora dos campos. Hoje, o maior encrenqueiro do 
mundo da bola atende pelo nome de Mario Balotelli. Porém, a postura de 
maluco não esconde o enorme talento desse jovem italiano, muito técnico 
e goleador. 

nome: Mario Barwuah Balotelli 
nascimento: 12/08/1990
posição: Atacante 
altura: 1,88m
clube(s): Inter de Milão, Manchester City, Milan
principais títulos: UEFA Champions League 2009-2010, Tricampeão Italiano, 
Campeonato Inglês-2011-2012

tafarel
A segurança na palma de duas mãos. Assim pode ser definido o ex goleiro da 
seleção brasileira Taffarel. Com muita tranquilidade e sem ser espalhafatoso o 
arqueiro conquistou a fama de grande pegador de pênaltis, ao ajudar o Brasil 
na disputa que culminou com o título mundial de 1994, Na ocasião Taffarel 
pegou dois pênaltis.

nome: Cláudio André Mergen Taffarel
nascimento: 08/05/1966
posição: Goleiro
altura: 1,82m
clube(s): Internacional, Parma, Atlético Mineiro, Galatasaray
principais títulos: Copa América: 1989, Copa América 1997, Copa do Mundo 
1994, Copa das Confederações 1997

POR FELIPE MOREIRA
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