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Jovens aproveitam a tarde na biblioteca municipal participando do projeto “A Hora do Conto”
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NeNhum fuNcioNário receberá meNos que r$1.075,00

A prefeitura de Itapetininga informa 
à todos os funcionários públicos do mu-
nicípio que fica concedida, a partir de 1 
de julho de 2013, a revisão geral anual 
aos funcionários públicos municipais, ou 
seja, o salário será reajustado em 7,16% 
referente à inflação acumulada entre os 
meses de maio 2012 até abril de 2013. 
Além disso, fica estabelecido um abono 
salarial no valor de R$150. Entre os be-
neficiados estão pensionistas e aposenta-
dos. 

Outro reajuste importante foi o va-
lor do benefício do auxílio-alimentação 
concedido aos funcionários municipais 
passando a ser no valor de R$200, um 

aumento de 33%. É importante salientar 
que os benefícios previstos excluirão os 
secretários municipais.

O abono salarial representa um in-
centivo adicional a ser concedido aos 
funcionários municipais como forma 
de estímulo financeiro para que os que 
trabalham e auxiliam à administração 
municipal, visando beneficiar aqueles de 
menor referência salarial.

Assim, destaca-se que com a revisão 
geral anual, com o abono e o reajuste do 
cartão alimentação, NENHUM funcio-
nário da Prefeitura receberá menos que 
R$1.075,00, promessa feita e cumprida 
por esta administração.

PRefeITURA eSclARece A GReve DO HRI
Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Itapetininga gostaria de 
esclarecer à todos os cidadãos do municí-
pio que os salários de todos os funcioná-
rios que trabalham no Hospital Regional 
de Itapetininga estão em dia. A motivação 
da greve que atinge o HRI neste momento 
não tem nada haver com o atraso de salá-
rios. 

As reivindicações do Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde de Sorocaba e 
Região são referentes a regularização dos 
vales refeição e de transporte. No primeiro 
caso a prefeitura informa que foi possível 
regularizar a situação do vale-alimentação 
referente ao mês de maio, tendo-se saldado 
os respectivos benefícios em 17 de junho 
de 2013. 

Já no caso do transporte, destacamos 
que o desconto de 6% do salário dos fun-
cionários, previstos para pagar o transpor-
te, não foi descontado, sem lesar o traba-
lhador. 

Advertimos que a administração pú-
blica está buscando todas as formas legais 
para regularizar a administração do Hospi-
tal Regional de Itapetininga. Cabe ressal-
tar que o município vem enfrentando uma 
situação de emergência, estando à frente 
da administração do HRI somente há 15 
dias, mas que de forma alguma está inerte 
a situação. Tanto é verdade que manteve o 
pagamento dos salários e trabalha exausti-
vamente para sanar a situação da saúde do 
município. 
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o show da dupla Jyca e Turcão e o “arraiá da solidariedade” arrecadaram alimeNTos e fuNdos para doação

Mais um final de semana foi 
marcado por alegria e solidarieda-
de no Fundo Social, com o show da 
dupla Jica y Turcão, na sexta-feira, 
dia 14, no Clube Venâncio Ayres e 
com o “Arraiá da Solidariedade”, 
na sexta e no sábado, promovido 
pela Sabesp. Os eventos contaram 
com o apoio da população, que 
compareceu e ajudou a arrecadar.

A entrada para o show da dupla 
Jica y Turcão foi um 1 kg de ali-
mento não perecível. Os alimentos 
serão encaminhados para várias en-
tidades da cidade e para montagem 

de cestas básicas para doação. O 
evento foi promovido pela Associa-
ção Comercial de Itapetininga com 
apoio do Fundo Social.

Já o “Arraiá da Solidariedade” 
é uma tradicional festa junina pro-
movida pela Sabesp, cuja renda to-
tal é revertida ao Fundo Social, em 
forma de doação de produtos. Neste 
ano, a arrecadação será revertida em 
itens para confecção de enxovais de 
bebê. O evento também contou com 
a participação da equipe do Fundo 
Social, que trabalhou na barraca da 
mini-pizza. apresentação da dupla Jica y Turcão arrecadou alimentos para o fundo social

MInISTéRIO AMPlIA vAcInAÇÃO cOnTRA A HePATITe B PARA A fAIxA eTáRIA enTRe 30 e 49 AnOS 
Secretaria de Saúde

quem esTá Na faixa eTária para a VaciNação de hepaTiTe b ou Nos grupos de risco pode procurar um posTo de saúde

A Hepatite B é uma doença in-
fecciosa e viral, além de ser extre-
mamente perigosa e a vacinação é a 
medida de prevenção mais segura e 
eficaz.

A vacinação contra a Hepatite se 
deu gradativamente no país pelo Pro-
grama de Imunização (PNI), e neste 
ano de 2013, dando continuidade ao 
processo de busca de melhores con-
dições de saúde para a população, o 
Ministério da Saúde fará a ampliação 
da vacinação contra a Hepatite B pa-
ra a faixa etária entre 30 e 49 anos!

Deve-se atentar para a continuida-
de da garantia da Vacinação de Hepa-

tite B para os grupos priorizados com 
alto risco de exposição, mesmo fora 
da faixa etária (Coletores de Lixo, 
Comunicantes Sexuais de Portado-
res de VHB, HSH, MSM, Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Manicures, Pedi-
curos, Profissional do Sexo, dentre 
outros – conforme o Parecer Técnico 
nº 04/2010 – CGPNI e DST-AIDS).

Se você está dentro da faixa etá-
ria priorizada para a Vacinação de 
Hepatite B ou nos grupos de risco de 
exposição procure o Posto de Saúde 
mais próximo à sua residência, leve 
sua carteira de vacinação e se proteja 
contra esta doença. Vacinação priorizará grupos de alto risco de exposição, mesmo fora da faixa etária
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porTaria gcm N.° 005/13, de 18 de JuNho de 2013

O Subcomandante da Guarda Civil Municipal, na função de Comandante, no 
uso de suas atribuições legais, RESOLVE:- Publicar para conhecimento dos inte-
grantes da Guarda Civil Municipal de Itapetininga e devida execução, o seguinte:

1 - APRESENTAÇÃO PESSOAL - NORMAS - DETERMINAÇÃO
Considerando a necessidade de se padronizar a apresentação pessoal na Guar-

da Civil Municipal de Itapetininga, por se tratar de uma corporação civil em 
serviço, fardada e armada, conforme artigo 1º da Lei nº 5.247/2008, alterada pela 
Lei nº 5.596/2012;

Considerando que a apresentação pessoal do Guarda Civil Municipal constitui 
fator de aproximação com a população, cuja sobriedade e discrição propiciam 
maior confiabilidade e respeito;

Considerando que a apresentação pessoal é um aspecto importante no contex-
to da Gestão Contemporânea da Qualidade;

Considerando que pela ausência de normas e padronização, surgem discussões 
e dúvidas sobre o padrão de apresentação pessoal da Guarda Civil Municipal;

Considerando que a normatização vigente sobre a apresentação pessoal do 
Guarda Civil Municipal requer detalhamento, principalmente quanto ao uso e 
corte de cabelo, uso de adornos, uso de esmalte e de maquiagem pelos Guardas 
Civis Municipais femininos;

Considerando que o uso de tatuagem sem respeitar os padrões da moral e dos 
bons costumes resulta em estigmas, cujo efeito não é condizente com a profissão 
de Guarda Civil Municipal;

Considerando que o uso de trajes civis nas dependências da Guarda Civil Mu-
nicipal, órgão do poder público municipal, também diz respeito à apresentação 
pessoal; 

Considerando que se faz necessário normatizar e disciplinar esse assunto;
Baixa as seguintes normas a serem cumpridas pelos Guardas Civis Munici-

pais:
Artigo 1º - A apresentação pessoal dos Guardas Civis Municipais far-se-á na 

conformidade desta Portaria.
Artigo 2º - O corte de cabelo deverá apresentar-se na seguinte conformidade:
I - para os Guardas Civis Municipais do sexo masculino o corte do cabelo 

deverá ser aparado baixo, sendo o "pé" reto com as bordas arredondadas ou dis-
farçado e a costeleta com no máximo 2 (dois) centímetros abaixo da interseção 
da orelha; e

II - para os Alunos dos Cursos de Formação de Guarda Civil Municipal, o 
cabelo deverá ser cortado observando-se os seguintes parâmetros:

a) o corte deve ser curto na parte superior, cortado com máquina nº 2, sem to-
pete, sendo a lateral cortada a uma altura de "quatro dedos" com máquina nº "1" e 
o "pé" cortado na máquina nº "0", sendo vedado o corte rente ao couro cabeludo 
(raspado).

III - para os Guardas Civis Municipais do sexo feminino a escolha do tipo de 
corte é opcional, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

a) Curto, sendo vedado o corte rente ao couro cabeludo (raspado), ou mais 
baixo que o estabelecido para os Guardas Civis Municipais do sexo masculino; 
ou

b) Longo preso por coque baixo, fixado na altura da nuca, sem acessórios des-
necessários, coloridos ou exagerados, sendo facultativo o uso complementar de 
gel fixador; os Guardas Civis Municipais femininos motociclistas, com cabelos 
longos, deverão usar trança única, pendente na parte posterior e inferior da cabe-
ça, quando conduzindo o veículo. 

c) aos Guardas Civis Municipais femininos, com cabelos longos, é permitido 

o uso de cabelo preso por "rabo de cavalo", por elástico revestido na cor preta, 
exclusivamente nos interiores da Secretaria em que estiver subordinado ou da 
Base da GCM durante o desempenho dos serviços administrativos e/ou prática 
desportiva;

§ 1º Fica proibido o uso:
1) de quaisquer postiços (perucas, apliques, etc), ressalvados os casos de le-

sões, de queda acentuada e precoce dos cabelos ou em decorrência de tratamento 
médico que implique no mesmo resultado, mediante autorização do respectivo 
Comandante, devidamente justificada, por meio de parecer médico, e publicada 
em Boletim Interno; 

2) de presilhas, laços ou similares, miçangas e contas coloridas, exceto os 
grampos e ornamentos necessários à fixação do coque, "rabo de cavalo" ou da 
"trança", quando usados de forma discreta e na cor dos cabelos.

§ 2º Para as mulheres, quando em uniforme de gala, em solenidade noturna, é 
permitido o uso de brilho discreto.

Artigo 3º Fica vedado o uso de:
I - penteado exagerado (cheio ou alto);
II - penteado que venha cobrir a testa, total ou parcialmente, quando com 

cobertura; ou
III - produto que altere a cor dos cabelos registrada na Identidade Funcional;
Artigo 4º - Os Guardas Civis Municipais do sexo feminino poderão usar ma-

quiagem discreta e esmalte nas unhas das mãos; a maquiagem adequada deve 
estabelecer um equilíbrio com a cor da pele, sem exageros, deixando o rosto 
harmonioso, devendo ser observados os seguintes parâmetros:

I - maquiagem: optar pelo uso de sombra para os olhos em tonalidades neu-
tras; a tonalidade do batom deverá ser variável da cor vermelha, admitindo-se o 
uso de "blush", máscara para cílios e de lápis para os olhos, estes dois últimos, em 
tonalidade de preto, marrom ou incolor;

II - esmalte: de uma única cor, que poderá ser branca, ou nas tonalidades va-
riáveis da cor vermelha, ou em tons transparentes, ou apenas uma base incolor, 
ressaltando-se que as unhas deverão ser curtas, não ultrapassando o limite dos 
dedos.

Parágrafo único - Fica proibido o uso de maquiagem, gel e esmaltes que con-
tenham "glitter" (produto brilhante de bases purpurinada e de mica pulverizada) 
ou material semelhante, bem como de decalques para unhas.

Artigo 5º - O uso de corte de cabelo fora dos padrões estabelecidos nesta 
Portaria só será permitido para encobrir lesão fisionômica, mediante autorização, 
devidamente justificada, do respectivo Comandante. Artigo 6º - É proibido para 
os Guardas Civis Municipais o uso de barba, cavanhaque e costeletas, exceto o 
uso de bigode para os do sexo masculino, dentro das seguintes regras:

I - proibido para os alunos Guardas Civis Municipais, durante a frequência ao 
Curso de Formação; 

II - permitido para os demais, desde que não seja retorcido ou exagerado 
(cheio, excedendo na lateral a comissura da boca ou abaixo da linha do lábio 
superior).

Artigo 7º - Os Guardas Civis Municipais do serviço ativo poderão usar tatua-
gem obedecendo as seguintes condições:

I - a tatuagem não pode atentar contra a moral e os bons costumes;
II - deve ser de pequenas dimensões, sendo vedado cobrir regiões ou membros 

do corpo na sua totalidade; 
III - deve estar em local não visível, quando utilizado uniforme de treinamento 

físico.
§ 1º Aplica-se aos candidatos a ingresso na Guarda Civil Municipal às mes-

mas restrições acima.
§ 2º Os Guardas Civis Municipais do serviço ativo que tiverem tatuagem de-

verão passar pelo Setor de Perícia Médica da Prefeitura Municipal para o registro 
pertinente (tipo, dimensão, localização, características, etc.) em sua ficha de evo-
lução clínica ou prontuário médico.

Artigo 8º - O uso de adornos pelos Guardas Civis Municipais, quando farda-
dos, deverá atender às seguintes regras:

I - para todos os Guardas Civis Municipais:
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a. permitido o uso de, no máximo:
1) uma corrente, desde que não seja visível sob o uniforme;
2) uma pulseira, desde que discreta e sem pingentes;
3) um anel de compromisso (aliança ou similar);
4) um anel de formatura ou similar; 
5) um relógio com pulseira discreta e sem pingentes.
b) proibido o uso de gargantilha, bracelete, "piercing" ou adornos semelhan-

tes;
II - para os Guardas Civis Municipais do sexo feminino, fica autorizado o uso 

de par de brincos solitário com tarraxa e incrustação de pedra, pérola ou do mo-
delo "bolinha de ouro", devendo ser pequenos (até 8 mm de diâmetro), discretos 
e sem pingentes.

§ 1º - Entende-se por bracelete a peça que se mantém ajustada e fixa no braço, 
distinguindo-se da pulseira por ter a forma rígida.

§ 2º - O uso discreto de qualquer tipo de adorno, para os padrões de nor-
malidade e aceitabilidade da Guarda Civil Municipal, é aquele que se tiver que 
despertar atenção terá de ser pela sua sobriedade, requinte e beleza, sem causar 
alarde ou sobressalto, ressaltando-se que o uso exagerado e/ou o uso de adornos 
indistintamente, além de indiscreto, compromete a segurança pessoal, uma vez 
que pode servir de instrumento para se perpetrar eventual delito contra o próprio 
usuário. 

Artigo 9º - Fica vedado aos Guardas Civis Municipais, quando uniformizados, 
o uso de lentes de contato que alterem a cor dos olhos registrada na Identidade 
Funcional.

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

Artigo 10 - O ingresso e permanência de Guardas Civis Municipais em trajes 
civis nas dependências da Secretaria a que estiver subordinada ou nas dependên-
cias que estiver instalada a Guarda Civil Municipal obedecerá às seguintes regras 
gerais:

I - de folga ou para assunção de serviço, poderá ser feito em qualquer horário, 
desde que o Guarda Civil identifique-se junto ao respectivo plantonista ou res-
ponsável pela segurança do prédio, observando:

a) a permanência de Guardas Civis Municipais de folga, em trajes civis, nas 
dependências da Secretaria ou Base da GCM, ocorrerá pelo tempo necessário à 
solução do objetivo determinante da visita; 

b) a permanência de Guardas Civis Municipais, em trajes civis, para a as-
sunção do serviço, deverá se dar pelo tempo necessário ao deslocamento até o 
alojamento ou vestiário a fim de trajar-se com o devido uniforme.

II - os Guardas Civis Municipais alojados nas dependências da Base da GCM, 
durante seus períodos de folga, poderão ingressar ou permanecer em trajes civis, 
desde que os trajes civis não se enquadrem nos casos de inadmissibilidade do 
inciso seguinte e a permanência na Base não cause prejuízo ao serviço;

III - não se admitirá que Guardas Civis Municipais ingressem ou permaneçam 
nas dependências da Secretaria ou Base GCM em trajes:

a) sumários (calções, calções de banho, maiôs, biquínis, "lingeries" ou simi-
lares);

b) que, mesmo não sendo sumários, revelem ou realcem as partes pudendas do 
corpo (minissaia, miniblusa, "top", regata, bermuda em "lycra", "bustiê", frente 
única ou similar);

c) elaboradas em tecidos transparentes;
d) de chinelos ou similares; 
e) que, mesmo não se enquadrando nos quesitos acima, de alguma forma, não 

se coadunem com o ambiente de uma repartição pública.
Parágrafo único - Para a prática de esportes deverá ser dado fiel observância 

ao disposto no Decreto Municipal n.° 1.042, de 17 de abril de 2013.
Artigo 12 – A presente portaria tem força de ordem, diante disso, os transgres-

sores destas normas deverão ser enquadrados disciplinarmente, por não cumpri-
mento de ordem legal.

Artigo 13 - Estas normas deverão ser amplamente divulgadas ao efetivo da 
Guarda Civil Municipal.

Artigo 14 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADULES CEREJO DIAS
SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

comuNicado

Informamos que a suspensão das aulas na EMEF “Prof. Adalberto Christo das 
Dores”, nos dias 20 e 21 do corrente mês, deveu-se a razões de problemas rela-
cionados ao abastecimento de gás.

Atenciosamente,

 GERALDO MACEDO  LUIS DI FIORI
        SECRETáRIO DE EDUCAÇÃO     PREFEITO MUNICIPAL

porTaria Nº 398, de 20 de JuNho de 2013

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

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 5.634, de 20 de junho de 2013, e
Considerando os autos do processo nº 26197-060/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, con-

forme Seção III do Capítulo III, da Lei nº 5.634, de 30/10/2012, os membros 
abaixo relacionados: 

DIRETORIA:
Presidente: Luis Flávio Terra Hungria.
Suplente: Milene França da Silva.
Secretário: Silvana Santos Melo Franco.
Suplente: Ricardo Homem Del Rey Souza.
MEMBROS:
I -  Representantes do Poder Público:
A. Titulares:
1. Antônio Marcos da Silva Polyceno (Secretaria de Cultura e Turismo)
2. Antônio Luiz P. Balint (Secretaria de Cultura e Turismo)
3. Éd Carlos Mádero (Secretaria de Cultura e Turismo)
4. Milene França da Silva (Secretaria de Cultura e Turismo)
5. Ricardo Homem Del Rey Souza (Secretaria de Cultura e Turismo)
6. Arnaldo Francisco Santos Carriel (Administração e Finanças)
7. Márcio Henrique de Jesus Barboza (Secretaria de Trânsito e Cidadania)
8. Éverthon Juliano de Oliveira Lopes (Secretaria da Educação)
9. Marialva André de Almeida (Secretaria da Promoção Social)
10. Telma de Paula Nazaré Rodrigues da Silva (Secretaria de Negócios Jurí-

dicos)
B. Suplentes
1. Eduardo Santos Mota (Administração e Finanças)
2. Rafael Ponsi de Araujo (Secretaria de Trânsito e Cidadania)
3. Cleonice Aparecida da Silva (Secretaria de Cultura e Turismo)
4. Cristina Sayuri Akiyoshi Dias Batista (Secretaria da Promoção Social)
5. Felipe Toledo Del Poço da Cruz (Secretaria de Negócios Jurídicos)
6. Cory Pereira de Moraes Filho (Secretaria de Esporte e Lazer)
7. Maria Elena Elias Vasconcelos Roberto (Secretaria de Esporte e Lazer)
8. Samuel Fortes Albuquerque Garcia (Secretaria de Cultura e Turismo)
9. Benedito Luiz da Silva Machado (Secretaria de Cultura e Turismo)
10. Andréia Rodrigues dos Santos e Silva (Secretaria de Cultura e Turismo)
II -  Representantes da Comunidade:
A. Artes Cênicas:
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1. Paulo Henrique Vasconcelos de Oliveira (Titular)
2. Carla Gabriela P. Gonçalves Ginez (Suplente)
B. Artes Visuais e Artes Plásticas:
3. Mauricio Hermann de Souza (Titular)
4. Lucas Bonini (Suplente)
C. Memória e Patrimônio:
5. Silvana Santos Melo Franco (Titular)
6. José Luiz Nogueira (Suplente)
D. Livro e Literatura:
7. Luiz Antonio Vieira (Titular)
8. Lucas Diniz de Melo Viera (Suplente)
E. Artesanato:
9. Márcia Muller (Titular)
10. Antonio Carlos Estanagel (Suplente)
F. Cultura Tradicional e Folclore:
11. Luis Flavio Terra Hungria (Titular)
12. Roberto Soares Hungria Neto (Suplente)
G. Música:
13. Carlos Eduardo Andrade (Titular)
14. Maria Isabel de O. S. Chagas (Suplente)
H. Hip Hop:
15. Paulo Henrique dos Santos (Titular)
16. Márcio Rodrigues Silva (Suplente)
I. Teatro do SESI:
17. Benedito Aparecido Del Antonio Sampaio (Titular)
18. Jovercino Milton de Souza (Suplente)
J. Distritos Rurais:
19. Paulo Fernandes Padilha (Titular)
20. Gabriel Fonseca de Resende (Suplente)
K. Economia Criativa:
21. Ednei Floriano (Titular)
22. Marryeth Queiroz (Suplente)
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.

dispeNsa de liciTação Nº 05/2013

PROCESSO N° 059/2013. OBJETO: fornecimento de gases medicinais para 
o Hospital Regional de Itapetininga, pelo prazo de 30 (trinta) dias. CONTRATA-
DAS: A) Air Liquide Brasil Ltda, pelo valor mensal de R$ 79.897,93. FUNDA-
MENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso IV, e artigo 62, §4º, ambos da Lei Federal n. 
º 8.666/93 e posteriores alterações, dessa forma após manifestação da Secretaria 
Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 

Itapetininga, 21 de junho de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

aTa de reuNião da direToria do comdema, realizada às 
16 horas do dia 17/06/2013

Presentes: Décio Hungria Lobo, representante da EMA; Paulo Rubens Soares 
Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, repre-

sentante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Pedro Aboázar, repre-
sentante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Eres Franciosi, representan-
te da Associação Comercial de Itapetininga; José Antonio Saad, representante da 
Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga.

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

público os seguintes andamentos:
1. O Conselho requer, respeitosamente, os préstimos do departamento respon-

sável pela impressão dos atos oficiais no Semanário Municipal de Itapetininga, 
para que publique dos andamentos oficiais do COMDEMA dos dias 27.05.2013 
e 03.06.2013.

2. Prosseguimentos das deliberações sobre a municipalização do licenciamen-
to ambiental em Itapetininga, procedimentos que poderão desburocratizar o de-
senvolvimento de Itapetininga, sem perder o foco na preservação dos recursos 
naturais do Município; valendo ressaltar a possibilidade de troca de experiências 
com outros Municípios da Região que já adotaram esta postura e implantaram o 
programa em âmbito municipal.

Requerimento:
Protocolo nº 09262-155/2013 – Anexar projeto técnico aprovado, conforme 

Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 23.151-199/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989;
Protocolo nº 23.484-056/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989;
Protocolo nº 23.567-056/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 25.103-056/2013 – Autorizado a poda, conforme Lei Municipal 

nº 2.949/1989.

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. ITAPETININGA FL.  140
CNPJ:45.445.095/0001-95 NIRE:2889/73 - 12/12/1973

EVILASIO MASSAINE PIRES,1220
BAIRRO: VILA PAULO AYRES, ITAPETININGA - SP  CEP: 18212-200

demoNsTracao auxiliar aNaliTica das coNTas de 
resulTado por ToTais de ceNTro de cusTos - 12/2012

 
 
A.........RECEITAS
RECEITAS
VERBA FEDERAL                                    4.500,00                                    54.000,00
VERBA ESTADUAL                                                     0,00                                   433.796,76
VERBA MUNICIPAL - ITAPETININGA                  9.091,00                                   100.000,00
VERBA MUNICIPAL - ALAMBARI                         1.700,00                                    17.000,00
CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS                    4.450,00                                    

17.418,00
ALUGUEIS DIVERSOS                                    840,00                                     5.040,00
DOACOES DIVERSAS                                     350,00                                     4.850,41
RECEITAS DIVERSAS                                      0,00                                     2.730,53
DOACAO POR ORDEM JUDICIAL                            131,88                                    14.641,47
VENDA DIVERSA -ARTESAN/MARCENAR/SUCATA           1.877,78                                    

17.379,88
CAMPANHA MOEDA                                       426,00                                     1.707,00
CONVENIO PDDE - EDUCACAO ESPECIAL                      0,00                                     

6.996,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA                           0,00                                    26.447,70
FUNCAD                                                 0,00                                    10.490,62
CLUBE DE MAES                                         75,00                                       656,00
EVENTO PIZZADA BENEFICENTE                             0,00                                     5.003,90
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CONTRIBUICAO 3M DO BRASIL                          6.000,00                                    67.500,00
EVENTO PORCO PARAGUAIO                                 0,00                                    14.216,59
PROJETO SALA SNOEZELEN                                 0,00                                    22.000,00
APAE NOEL                                          2.799,00                                     4.261,00
CONTRIB DE PESSOA FISICA/SOCIO/TELEMARKE          15.673,00                                   

210.906,30
NISSHINBO DO BRASIL                                1.244,00                                     8.864,00
BAZAR DA PECHINCHA                                 3.000,00                                     4.500,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA                     1.400,00                                     

8.001,00
FESTA VOLUNTARIADO                                     0,00                                       500,00
FESTA JUNINA                                           0,00                                    16.493,90
EVENTO NHOQUE BENEFICENTE                              0,00                                     6.207,90
BAZAR M MARTAN                                         0,00                                    16.456,00
FESTA JULINA BATALHAO DA POLICIA MILITAR               0,00                                       

284,80
FESTA JULINA OURO VILLE                                0,00                                       616,50
JANTAR/SEMANA DA PREVENCAO                             0,00                                    13.806,50
CURSO AUTISTIMO - FKB                                  0,00                                     3.090,00
FESTA DE NATAL CRIANCAS                                0,00                                       300,00
TOTAIS CONTA                                         53.557,66                                 1.116.162,76
TOTAIS SUBGRUPO                                            53.557,66                                1.116.162,76
 
B.........DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS
DEDUCOES DAS VENDAS/SERVICOS
COFINS NAO CUMULATIVO                                 31,92-                                      383,04-
TOTAIS CONTA                                            31,92-                                      383,04-
TOTAIS SUBGRUPO              31,92-                                     383,04-
                                                                                 
RECEITA LIQUIDA.........................        53.525,74  100,0                         1.115.779,72  

100,0
  
D.........DESP.OPERACIONAIS C/PESSOAL
DESP.OPERCIONAIS C/PESSOAL
SALARIOS/FERIAS/RESCISOES/13oSAL                  69.250,36-                                  

655.329,35-
13 SALARIO                                        62.002,12-                                   62.002,12-
FERIAS                                                 0,00                                    42.447,61-
AVISO PREVIO                                           0,00                                    64.564,21-
FGTS - RESCISAO                                        0,00                                     5.667,24-
PIS S/FOLHA DE PAGTO                               1.229,81-                                    8.263,63-
FGTS                                               7.439,55-                                   65.672,13-
DESPESAS C/MEDICOS                                     0,00                                        18,00-
UNIFORMES                                              0,00                                       489,40-
CONVENIOS FARMACIA FUNCIONARIOS                      769,66-                                   

11.766,16-
VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIOS                       280,00-                                    

4.319,00-
TOTAIS CONTA                                       140.971,50-                                  920.538,85-
TOTAIS SUBGRUPO                                                       140.971,50- 263,4-                          

920.538,85-  82,5-
 
E.........DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
ALUGUEIS DIVERSOS                                      0,00                                     1.250,00-
AGUA                                                 585,53-                                    8.634,97-
MAT. ESCOLARES/ PEDAGOGICOS/DIDATICOS                  0,00                                     

3.116,81-
CURSOS/CONGRESSOS/TREINAMENTOS/REUNIOES           0,00                                    

14.310,65-
DEPRECIACOES                                      52.469,95-                                   52.469,95-

FRETES E CARRETOS                                      0,00                                        36,00-
HOMENAGENS                                            50,00-                                    2.689,00-
LUZ E FORCA                                        1.642,72-                                   21.612,65-
IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO                            20,00-                                    4.186,65-
MANUT E CONSERV MOVEIS UTENS                           0,00                                        18,60-
MANUT E CONSERV INSTALACOES                           36,40-                                    

2.677,10-
MANUT CONSERV MAQ E EQUIP                              0,00                                     1.520,86-
MANUT E CONSERV IMOVEIS                            3.564,82-                                    8.157,87-
ALIMENTOS/USO E CONSUMO                                0,00                                     8.652,37-
SEGUROS                                              550,93-                                    6.028,94-
TELEFONE                                           1.280,73-                                   17.451,99-
VIAGENS E ESTADIAS                                     0,00                                     4.133,86-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                           0,00                                    12.336,21-
CONSERV E MANUT VEICULOS                              18,85-                                    5.516,40-
APAE   ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. ITAPETININGA                                                                         

FL.  141
CNPJ:45.445.095/0001-95                 NIRE:2889/73 - 12/12/1973
EVILASIO MASSAINE PIRES,1220
BAIRRO: VILA PAULO AYRES, ITAPETININGA - SP  CEP: 18212-200
DEMONSTRACAO AUXILIAR ANALITICA DAS CONTAS DE RESUL-

TADO POR TOTAIS DE CENTRO DE CUSTOS - 12/2012
 
DESPESAS MEDICAS PRODS/REMED/EXAM/CONSUL           1.614,48

-                                    5.792,15-
INTERNET/INFORMATICA                                 200,00-                                      306,96-
TAXAS E EMOLUMENTOS                                    0,00                                       125,66-
MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA                          28,00-                                    7.746,76-
COPA E COZINHA                                        27,42-                                    5.551,93-
MATERIAIS RECREATIVOS                                  0,00                                        99,80-
DESPESAS -OFICINAS/MARCENARIA/RECICLAGEM             230,00

-                                   13.115,92-
MULTAS DE TRANSITO                                     0,00                                       323,48-
CORREIOS E TELEGRAFOS                                  0,00                                       316,40-
LANCHES/REFEICOES/ALIMENTACAO                   0,00                                     2.622,76-
FESTAS/BINGOS/JANTARES/EVENTOS DIVERSOS              240,94

-                                   31.793,59-
DESPESAS C/PROJETOS LABORTERAPICO   1.458,00-                                37.292,34-
MATERIAIS DE CONSUMO                                   0,00                                         5,00-
VESTUARIO/CALCADOS/FRALDAS                             0,00                                       424,64-
DESPESAS DIVERSAS                                      0,00                                       845,71-
DESPESAS C/SEGURANCA/ALARME                           90,00-                                      

750,00-
DESPESAS C/NATAL                                       0,00                                       261,60-
SERVICOS TERCEIROS PJ                                450,00-                                   30.264,35-
USO DE SOFTWARE ARGUS                                105,00-                                    3.540,00-
DESPESAS C/CARTORIO                                    0,00                                       120,65-
CONTRIBUICOES                                      4.481,12-                                    7.869,40-
DESPESAS C/INFORMATICA                                90,00-                                    6.969,68-
DESPESAS C/IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO                   0,00                                     

1.330,88-
DESPESAS C/MULTAS                                      0,00                                         6,58-
CESTAS BASICAS                                       105,04-                                    8.895,32-
REPASSE IR - FUNCAD                                    0,00                                     5.001,00-
DESPESA C/ANIMAIS/EQUOTERAPIA                          0,00                                     

4.543,26-
BENS DE PEQUENO VALOR                                  0,00                                       132,50-
SEGUROS DE FUNCIONARIOS                              163,34-                                    1.965,23-
DESP.C/ CONVENIOS/FARMACIA                             0,00                                       404,73-
TRIBUTOS ANOS ANTERIORES                               0,00                                         0,03-
EQUIPAMENTOS/ROUPAS SEGURANCA                          0,00                                       
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279,97-
TOTAIS CONTA                                        69.503,27-                                  353.499,16-
TOTAIS SUBGRUPO                                   69.503,27- 129,9-                          353.499,16-  

31,7-
 
E.........DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDA
DESP.BANCARIAS DIVERSAS                              562,46-                                    5.785,07-
JUROS BANCARIOS                                        0,00                                         4,26-
(-) DESCONTOS OBTIDOS                                  0,00                                       798,28
I.R.R.F.S/APLICACAO                                    6,07-                                       51,61-
JUROS DUPLS.PAGAS                                      0,00                                        14,59-
JUROS PASSIVOS                                         0,00                                         1,38-
TOTAIS CONTA                                           568,53-                                    5.058,63-
TOTAIS SUBGRUPO                                                           568,53-   1,1-                            

5.058,63-   0,5-
 
E.........DESPESAS TRIBUTARIAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
MULTAS /JUROS E CM S/TRIBUTO                           0,00                                        24,69-
IOF                                                    0,00                                        12,20-
REFIS                                                541,02-                                    7.505,69-
TOTAIS CONTA                                           541,02-                                    7.542,58-
TOTAIS SUBGRUPO                       541,02-   1,0-                            7.542,58-   0,7-
                                 
RESULTADO OPERACIONAL      158.058,58- 295,3-        170.859,50-  15,3-
 
H.........RECEITAS EVENTUAIS PATRIMONI
RECEITAS EVENTUAIS PATRIMONI
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA             15,13                                       170,83
RENDIMENTOS POUPANCA                                   0,76                                       232,07
REVERSAO DE PROVISOES                                  0,00                                       425,88
REEMBOLSO -CONSIGNADO BANCO PAGO A MAIOR 0,00                                       

595,79
TOTAIS CONTA                                            15,89                                     1.424,57
TOTAIS SUBGRUPO                          15,89    0,0                             1.424,57    0,1
  
I.........DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
DESPESAS NAO DEUTIVEIS
DESPESAS ANO ANTERIOR                                  0,00                                     3.015,80-
TOTAIS CONTA                                             0,00                                     3.015,80-
TOTAIS SUBGRUPO                     0,00    0,0                             3.015,80-   0,3-
 
DEFICIT DO EXERCICIO       158.042,69- 295,3-         172.450,73-  15,5-
 
 
ALEXANDRE LEME OLIVEIRA           CLAUDIO DOMINGUES DE O. JR
                    PRESIDENTE                                                                       CONTADOR
  C.P.F. 122.814.698-59                                   C.R.C. SP-1SP247781/O-2
                                                                            C.P.F. 283.765.138-93

APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. ITAPETININGA                                                                         
FL.  142 - CNPJ:45.445.095/0001-95 NIRE:2889/73 - 12/12/1973 - EVILASIO MAS-
SAINE PIRES,1220 - BAIRRO: VILA PAULO AYRES, ITAPETININGA - SP  CEP: 
18212-200 - DEMONSTRACAO AUXILIAR ANALITICA DAS CONTAS DE RE-
SULTADO POR TOTAIS DE CENTRO DE CUSTOS - 12/2012

 *** A T E N C A O ***
ESTA DEMONSTRACAO MOSTRA APENAS VALORES CONTABILI-

ZADOS NA CLASSE “6”.

ediTal de aberTura do pregão preseNcial Nº 37/2013
Processo nº 058/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-

ço do Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeição para 
os trabalhadores da Codasp – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. SES-
SÃO: Dia 11.07.2013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

Itapetininga, 20 de junho de 2013. 

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA 
SECRETáRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto nº 999 de 14/01/2013.

ediTal de aberTura da Tomada de preços Nº 04/2013
Processo nº 057/2013. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor pre-

ço global OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução dos 
serviços de recapeamento asfáltico (material e mão de obra) nas ruas Salvador De 
Oliveira Leme (Sarutaiá), Virgílio de Rezende e Dom Stanislau, objeto do con-
trato/Siconv nº 770438/2012, no valor de R$363.212,60, sendo  R$334.425,00 de 
repasse do governo federal através da caixa econômica federal e R$28.787,60 de 
contra partida do município, de acordo com documentos em anexo: orçamento, 
cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto. INICIO DA SES-
SÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia  15 de 
julho de 2013, impreterivelmente até às 15:00 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 15:30 horas 
na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga 
- térreo. 

ediTal de aberTura da chamada pública Nº 02/2013
Processo nº 057/2013. MODALIDADE: Chamada Pública OBJETO: sele-

cionar todas as empresas do ramo da construção civil interessadas na produção 
de 48(quarenta e oito) unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do 
programa “Minha Casa Minha Vida ” instituido pela lei federal n.º 11.977, de 
07/074/2009, conforme especificações mínimas constantes no anexo da Portaria 
n.º 465 de 03/10/2011, e em conformidade com os parâmetros estabelecidos na 
Portaria n.º 435 de 28/08/2012 do Minsitério das Cidades e/ou alterações pso-
teriores, com vistas a atender famílias com renda  mensal de até R$1.600,00. 
INICIO DA SESSÃO: A entrega dos envelopes deverá ocorrer impreterivelmen-
te até às 10:00hs do dia 26 de julho de 2013, no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga, com sede a Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim 
Marabá – Itapetininga/SP, em um único envelope referente a   “HABILITAÇÃO” 
sendo que a  abertura ocorrerá  no mesmo dia às 10:30 hs, na sala de reuniões do 
Setor de Licitação (térreo) na Prefeitura Municipal de Itapetininga no endereço 
acima indicado.

O edital do Pregão Presencial estará disponível no site http://portal.itapetinin-
ga.sp.gov.br/licitacao no tópico Pregão Presencial, o edital da Tomada de Preços, 
no mesmo site no tópico de Tomada de Preços e o edital da Chamada Pública no 
mesmo site no tópico de Chamada Pública. 

Itapetininga, 20 de junho de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

homologação da chamada pública N. º. 01/2013
PROCESSO N. º  019/2013. OBJETO: Credenciamento de empresas presta-

doras de serviços de exames de ANATOMO PATOLOGICO DIVERSOS E ESO-
FAGOGASTRODUODENOSCOPIA,  em determinadas Unidades de Saúde, 
conforme preços fixados pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses 
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e Materiais Específicos do Sistema Único de Saúde – SUS.  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 e também com base no 
Memorandos Internos nº 168, 170 e 171/2013 da Secretaria Municipal de Saúde,  
HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório acima, de acordo com 
classificação realizada pela Comissão Especial da Secretaria Municipal de Saúde, 
com aplicação dos valores da tabela SUS, aos proponentes:

Itapetininga, 17 de maio de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

homologação do pregão preseNcial Nº 18/2013 (aTa de 
regisTro de preços)

Processo n°. 34/2013, que objetiva a contratação de empresa para fornecimen-
to de artigos de segurança para a Secretaria de Obras e Serviços, HOMOLOGO 
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:      
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Itapetininga, 05 de junho de 2013. 

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETáRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto nº999 de 14.01.2013.

homologação do pregão preseNcial Nº 20/2013 (sisTema 
de regisTro de preços)

Processo n°. 36/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 



Página 12 22/06/2013

O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HOMOLOGO to-
do o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

Itapetininga, 13 de junho de 2013. 

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETáRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto nº999 de 14.01.2013.

homologação do pregão preseNcial Nº 21/2013

Processo n°. 37/2013, que objetiva a contratação de empresa para o forneci-
mento de cópias reprográficas nas dependências do Paço Municipal, realizados 
conforme ata de sessão pública, datada de 07 de junho de 2013, com a presença 
da Pregoeira Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto 
licitado ao proponente:

Itapetininga, 10 de junho de 2013. 

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA 
SECRETáRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto nº999 de 14.01.2013.

ediTal de auTuação e NoTificação

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 276/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Sergio Angra de 
O. Machado, Jardim Colombo, com inscrição cadastral n. 01.14.046.0327.001, 
no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.240/13 de 05.06.2013;

- 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. 277/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Maria Aparecida 
Camargo Prestes, Vila Mazzei, com inscrição cadastral n. 01.01.085.0871.001, 
no valor de R$ 7.638,00 (Sete mil seiscentos e trinta e oito reais), tendo em vista 
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. 
da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixan-
do de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.241/13 de 05.06.2013;

- 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. 278/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Adalberto Cardoso 
de Almeida, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.540.0260.001, 
no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 
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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. 2.242/13 de 05.06.2013;

- 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. 279/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Pedro Paulo Bar-
retti, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.720.0040.001, no valor 
de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.243/13 de 05.06.2013;

- 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. 280/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Aristides Alves 
Aranha, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.790.0030.001, no 
valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta 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. 2.244/13 de 05.06.2013;
- 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. 257/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Olivia Gonçalves 
Piloto, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral n. 06.23.014.0026.001 – 
06.23.014.0036.001 – 06.23.014.0046.001, no valor de R$ 750,00 (Setecentos e 
cinquenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 
de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei 
nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o 
referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.965/13 de 14.05.2013;

- 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. 249/13 ao proprietário de um imóvel sito a Av. Emilio Nastri, Vi-
la Nastri, com inscrição cadastral n. 01.10.049.0211.001 – 01.10.049.0221.001 
– 01.10.049.0231.001 – 01.10.049.0241.001 – 01.10.049.0251.001 – 
01.10.049.0287.001, no valor de R$ 6.898,00 (Seis mil oitocentos e noventa e 
oito 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. 1.947/13 de 13.05.2013;

- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente 
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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. 261/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito Amân-
cio Diniz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.650.0300.001, no 
valor de R$ 232,00 (Duzentos e trinta 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. 1.968/13 de 14.05.2013;

- 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. 260/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Pereira, Jardim Santa Inês, 
com inscrição cadastral n. 01.02.650.0170.001, no valor de R$ 274,00 (Duzentos e se-
tenta 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 mesmo 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 Notificação n. 1.966/13 de 14.05.2013;

- 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 lim-
peza, 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. 263/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José Santana, 
Vila Labrunetti, com inscrição cadastral n. 01.14.060.0150.001, no valor de R$ 
300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei 
n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente con-
servado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.979/13 de 15.05.2013;

- 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. 262/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Laudelino Pinhei-
ro, Jardim Bela Vista, com inscrição cadastral n. 01.09.150.0310.001, no valor de 
R$ 500,00 (Quinhentos 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. 1.978/13 de 15.05.2013;

- 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. 253/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Sizenando de 
Carvalho, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.760.0270.001no 
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. 1.951/13 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. 244/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Adolfo de Arruda 
Melo, Jardim Itália, com inscrição cadastral n. 01.12.042.0220.001, no valor de 
R$ 318,00 (Trezentos e dezoito reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.942/13 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. 242/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Anice Miguel 
Yared, Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.207.0126.001, no valor 
de R$ 181,00 (Cento e oitenta e um reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.940/13 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. 180/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Abigail Holtz Moraes, Vila Ma-
zzei, com inscrição cadastral n. 01.01.084.0806.001 – 01.01.084.0826.001, no valor de 
R$ 2.080,00 (Dois mil e oitenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da 
Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da 
Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo 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 Notificação n. 1.458/13 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 lim-
peza, 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. 186/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson Andrade Antunes, Jardim 
Marabá, com inscrição cadastral n. 01.08.010.0117.001, no valor de R$ 180,00 (Cen-
to e oitenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 
26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 
18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo 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 Notificação n. 1.465/13 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 lim-
peza, 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. 255/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Alipio Fraletti, Vila Piedade, com 
inscrição cadastral n. 01.02.149.0247.001 – 01.02.149.0257.001 no valor de R$ 618,00 
(Seiscentos e dezoito 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 mesmo 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 Notificação n. 1.953/13 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 lim-
peza, 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. 225/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Otavio Ferreira de 
Almeida, Vila Mazzei, com inscrição cadastral n. 01.01.092.0151.001, no valor 
de R$ 1.770,00 (Hum mil setecentos e setenta reais), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 
5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de 
manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 1.621/13 de 22.04.2013;

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

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

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

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ediTal de NoTificação

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

1- Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.118.0310.001.
2- Av. Nisshinbo do Brasil, Vila Barth – 01.11.091.1182.001.

3- Av. Waldomiro de Carvalho, Vila Reis – 01.01.048.0162.001.
4- Rua Dom Stanislau, Centro – 01.07.053.0205.001.
5- Rua Genick Yabuk, Vila José Salem – 01.02.380.0090.001
6- Rua Américo Izzo, Vila Piedade – 0102.031.0043.001
7- Rua Minervina Leonel Vieira Cardoso, Vila Sonia – 01.09.081.0559.001
8- Rua Brasilio Ayres Ribas, Vila José Salem – 01.02.420.0130.001
9- Rua Taro Oi, Vila José Salem – 01.02.400.0161.001
10-Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.760.0360.001 – 

01.02.760.0390.001
11-Av. Pe. Antonio Brunetti, Vila Prestes – 01.02.128.0253.001 – 

01.02.128.0259.001 – 01.02.128.0265.001 – 01.02.128.0274.001.
12-Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.760.0370.001
13-Rua Antonio Joel de Oliveira, Vila Barth – 01.14.101.0119.001
14-Rua Pedro Diniz, Jardim Casa Grande – 01.03.072.0378.001
15-Rua Indalecio Alves, Parque São Bento – 01.09.409.0180.001
16-Rua José Afonso, Vila Labrunetti – 01.14.057.0166.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 

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

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ediTal de NoTificação

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos 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 – 01.03.104.0375.001
2- Av. Evilásio M. Pires, Vila Arruda – 01.03.033.0210.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 

Infração e Imposição de Multa no valor de 05 (cinco) UFM – Unidade Fiscal 
do Município, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 
4.026/97 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ediTal de auTuação e NoTificação

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 270/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito Amân-
cio Diniz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 01.02.650.0300.001 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

deferimeNTo de liceNça de fuNcioNameNTo iNicial
área de alimeNTos

(Prot. 1167/2013 Proc.0233/2013- atividade- mercearias – SYDINEI DO RO-
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SARIO OLIVEIRA - ME
(Prot. 1430/2013 Proc.0224/2013 -atividade -bar - LUCIANE DIAS VIANA  

MEI
(Prot. 1375/2013 Proc.0212/2013 - atividade - BAR- GABRIEL MOISES  

VENTURELLI – ME 
(Prot. 1364/2013 Proc.1364/2013 -atividade-mercearia – LAURO PEREIRA  

ROSA DE NORONHA- MEI

caNcelameNTo de liceNça/cadasTro de fuNcioNameNTo – 
área de alimeNTos

(Prot.1404/2013-Proc. 1140/2003 –atividade -restaurante - MARCUS FER-
NANDO DE MELO RIBEIRO - ME   

(Prot.1419/2013- Proc. 0133/2005 – atividade -restaurante - DE  PAULA  
CAMPOS & CAMPOS LTDA - ME 

(Prot.1406/2103- Proc. 0329/2012 – atividade -mercearia - CELIO APARE-
CIDO MARIANO – MEI                                 (Prot.1365/2013 -Proc. 
0522/2010– atividade -lanchonete - IOLANDA FERREIRA DE OLIVEIRA – 
MEI

(Prot. 1481/2013- Proc. 0005/1999 – atividade –mercearia – VALDINEI DE 
ALMEIDA VIANA ITAP.- ME

INDEFERIMENTO DE CADASTRO (INICIAL.) - áREA DE ALIMENTOS
(Prot.1479/2013 - Proc.0171/2013-atividade- lanchonete – SILVIA DE FATI-

MA GRAÇA- MEI
BAIXA DE  RESP.  TÉCNICA  E  ASSUNÇÃO – ALIMENTO
( Prot-1437/2013- Proc.0384/2007- atividade- COPAGUA  áGUA  MINE-

RAL  LTDA, baixa de R.T , TANIA M. S. FERREIRO
(Prot.1438/2013-Proc.0384/2007-atividade-COPAGUA áGUA MINERAL 

LTDA ,ASSUNÇÃO R.T, LARISSA MARIANO
(Prot.1331/2013-Proc.0154/2011-atividade-SOCER BRASIL IND. E COM. 

LTDA ,BAIXA  R.T ELIANA AP. REIS
(Prot.1332/2013-Proc.0154/20011-atividade-SOCER BRASIL IND.E COM. 

LTDA,ASSUNÇÃO 
R.T JONAS LOPES  DE CARVALHO

alTeração  de eNdereço  e  alTeração  de  cadasTrais
area de alimeNTo

(Prot.1516/2013 Pro.0493/2000– atividade – comercio varejista de bebidas 
-  Pike  - COMÉRCIO DE GáS LTDA – EP

deferimeNTo de reNoVação de liceNça de 
fuNcioNameNTo -  área de saúde

 (Prot.1451/2013 - Proc.0131/2009 – atividade – Psicologia - LAURA TA-
MURA S.  GRANEIRO

 (Prot. 1457/2013- Proc. 0140/2010 - atividade - Acupultura  e Psicologia – 
FABIANA PAULLOSSO MANUELLA

 (Prot. 1440/2013- Proc. 0027/2012 - atividade -Psicologia - JULIA  HELENA 
CASTRO VALIO

 (Prot. 1449/2013-Proc. 0204/2005  - atividade - Psicologia - ÉRICO AVELI-
NO PONTES RAMOS  

 (Prot.1480/2013- Proc. 0031/2002 - atividade -odontológico- LAURO JOSÉ 
FALCO PINTO

 (Prot.1464/2013 -Proc. 0066/2002 - atividade - odontológico- JOSÉ ROBER-
TO PINEDA RICO             

 (Prot.1491/2013 –Proc. 0006/2003 - atividade-odontológico- MARIA JOSÉ 
S. LAROTONDA CARDOSO                          

 (Prot.1195/2013-Proc. 0122/1994 - atividade -odontológico - RX.   CAIXA 
DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

 (Prot.1992/2013  -Proc. 0006/2003 -  atividade -odontológico - RX-MARIA 
JOSÉ  S. LAROTONDA CARDOSO

 (Prot.1194/2013 –Proc.  0005/2003 -  atividade -odontológico - CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS  S.P
(Prot. 1433/2013 -  Proc-0007/2012  atividade –CONS. MÉDICA - MOUCA-

CHEN  SERVIÇOS  MÉDICOS S/S  LTDA
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE DADOS CADASTRAIS- AREA DE 

SAUDE
(Prot.1452/2013 – Proc. 0204/2005 atividade- Psicologia- ERICO AVELINO 

PONTES RAMOS
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - áREA 

DE SAÚDE
(Prot.1405/2013 -Proc.0221/2013-atividade –cabeleireiros - SANDRA DO-

NIZETTI DAL  BELLO
(Prot.1182/2013- Proc. 0188/2013-atividade- condicionamento físico – FER-

NANDO KIOSHI LEITE FUZIKAWA - ME

alTeração de dados cadasTrais –baixa assuNção  de rT
área de saúde

(Prot.1461/2013 Proc.0325/2004 - atividade   drogaria – MACER DROGUIS-
TA LTDA –responsável técnico substituto –TATIANA   CAMOCI   MARTINS

caNcelameNTo de cadasTro/liceNça de fuNcioNameNTo
área de saúde

(Prot 1216/2013-  Proc. 0140/2013atividade-cabelereiros-VANDA MARIA 
FERREIRA SCHANOSKI ITAP. ME

 iNuTilização de medicameNTos
(Prot.1437/2013  Proc.2298/2012 – DROGARIA DROGANOSSA PE. AL-

BUQUERQUE - ME

GERALDO FORTES SOBRINHO
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

ediTal de chamameNTo

A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária Andréia Cris-
tina Prado, Coletor de Lixo, Referência 05, lotada na Secretaria de Obras e Ser-
viços,, que tendo sido verificado o seu não comparecimento ao serviço por mais 
de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Adm. de Pessoal, fin-
do prazo, será demitido por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.

Itapetininga, 22 de junho de 2013.

LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

lei complemeNTar Nº 60, de 10 de JuNho de 2013

Proíbe a realização de rodeios, touradas, vaquejadas, farras do boi e eventos 
similares no Município de Itapetininga, e dá outras providências. 

(Projeto de Lei Complementar nº 03/2013, de autoria do Vereador Mauri de 
Jesus Morais, em co-autoria com os Vereadores André Luiz Bueno, Antônio Fer-
nando Silva Rosa Júnior, Antônio Etson Brun, Adilson Ramos, Denise Franci 
Martins de Castro, Edilson Cardoso, Fuad Abrão Isaac, Itamar José Martins, Mar-
cus Tadeu Quarentei Cardoso, Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Milton 
Nery Neto e Selma Aparecida Freitas de Moraes.)

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:
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Art. 1° Fica proibida a realização de rodeios, touradas, vaquejadas, farras do 
boi e eventos similares no Município de Itapetininga.

Parágrafo único. Esta Lei Complementar não se aplica a eventos conhecidos 
como leilões, exposições de animais, cavalgadas, hipismo e atividades correlatas, 
que não expõem os animais a sofrimentos.

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETáRIO DE GABINETE

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

decreTo Nº 1.058, de 18 de JuNho de 2013

“REVOGA o Decreto nº 1.048, de 29 de maio de 2013”
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 1.048, de 29 de maio de 2013, repristinan-

do-se os efeitos do Decreto nº 31, de 4 de julho de 2003. 
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 dezoito dias de junho de 
2013.

            LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA  HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETáRIO DE GABINETE

decreTo Nº 1.059, de 20 de JuNho de 2013

Dispõe sobre alteração do valor do Auxilio Alimentação dos Funcionários 
Municipais e dá outras providencias. 

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

Considerando a alta dos alimentos que compõem a cesta básica e haja vista a 
necessidade de recomposição do valor do benefício do auxílio alimentação em 
face da acumulação inflacionária dos últimos doze meses;

D E C R E T A:
Art. 1.º O valor do beneficio do auxílio-alimentação concedido aos Funcioná-

rios Municipais passa a ser no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de 1º 
de julho de 2013.  

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

   LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA  HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETáRIO DE GABINETE

decreTo Nº 1.060, de 20 de JuNho de 2013

Declara luto oficial no Município. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando, o pesar que se abateu sobre o Município de Itapetininga, com 

o falecimento do Senhor José Rolim Pinto, ocorrido hoje;
Considerando, que o Senhor José Rolim Pinto ocupou cargos de grande rele-

vância no cenário político de Itapetininga, como Vice-Prefeito, Vereador e Presi-
dente da Câmara Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado luto oficial por 3 (três) dias, no Município de Itapeti-

ninga, em sinal de pesar pelo falecimento do Ex-Vice Prefeito Municipal José 
Rolim Pinto. 

Art. 2.º Este decreto entra em vigor nesta data.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETáRIO DE GABINETE

porTaria Nº 387, de 17 de JuNho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 25617-060/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Nomear, para compor a Comissão para análise de Chamada Pública 
referente à Agricultura Familiar, os seguintes membros:

I -  Luciana Rosa de Rezende – Nutricionista (Secretaria da Educação);
II -  Aline Rodrigues de Arruda – Gestão Alimentação Escolar (Secretaria da 

Educação);
III -  Renato Vieira de Moraes – Engenheiro Agrônomo (Secretaria de Agri-

cultura e Meio Ambiente);
IV -  Juliana Rodrigues Dantas – Engenheira Ambiental (Secretaria de Agri-

cultura e Meio Ambiente);
V -  Juliana Pereira Morais – Presidente da Comissão Permanente de Licita-

ção;
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 388, de 18 de JuNho de 2013

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

Art. 1º O artigo 1º da Portaria nº 132, de 7 de janeiro de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Designar para compor a comissão de pregão desta Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga, os senhores:
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I - Para atuar como PREGOEIROS os servidores: João Vamberto da Silva, 
Marlene Aparecida Fernandes de Souza e Juliana Pereira de Morais.

II – Para atuar como equipe de apoio os servidores: Alfredo Mariano Neto, 
Israel Martins de Freitas e Reginaldo Montanari.

Parágrafo único: Fica designado o Sr. João Vamberto da Silva como pregoeiro 
titular e a Sra. Marlene Aparecida Fernandes de Souza e a Sra. Juliana Pereira de 
Morais, para que na ausência e impedimento, ou no caso de Pregão simultâneo 
substituir o titular.” (N. R.)

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 389, de 18 de JuNho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 25477-373/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o Senhor Ciro Maximino Correa, 
Auxiliar de Educação, Referência 07, lotado na Secretaria da Educação, a partir de 
17/06/2013, nos termos do art. 135, 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 390, de 18 de JuNho de 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-
petininga, Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 25615-005/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Giselle Cordei-
ro Saucedo Dominguez, Médica, Referência 11, lotada na Secretaria da Saúde, a 
partir de 18/06/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a 
Portaria nº 441, de 09/11/2011, que concedeu o afastamento sem vencimento.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

porTaria Nº 391, de 19 de JuNho de 2013

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

Art. 1º Nomear, a Senhora Ana de Paula Rosa Monteiro, no cargo em co-
missão de Assessora, Ref. III, lotada no Fundo Social de Solidariedade, junto a 
Secretaria Municipal de Gabinete.

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

porTaria Nº 392, de 19 de JuNho de 2013

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

Art. 1º Retificar a Portaria nº 383, de 12/06/2013, onde consta “R.G. nº 
22.120.442-8”, leia-se “R.G. nº 27.278.509-X”.

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 393, de 19 de JuNho de 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 25 

DE JUNHO 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       CLASS.
ALEXANDRE RAMOS ROCHA    57°

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 394, de 19 de JuNho de 2013

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

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 25 
DE JUNHO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESOR DE EDUCAÇÃO BáSICA PEB I

NOME       CLASS.
DAUSELI SILVERIO CARDOSO    148°

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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porTaria Nº 395, de 20 de JuNho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 25651-039/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Tatiana Chioquetti Pimentel, Agente 
de Desenvolvimento Social, Ref. 09, lotada na Secretaria de Promoção Social, a 
partir de 11/06/2013.

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 396, de 20 de JuNho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 25635-039/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Bruna de Oliveira Almeida, Agente Co-
munitário de Saúde, Ref. 05, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 17/06/2013.

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 397, de 20 de JuNho de 2013

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

Considerando os autos do processo nº 25997-060/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Designar o funcionário José Antonio Delgado Leonel para responder 
como representante da Prefeitura Municipal de Itapetininga na assinatura de edi-
tais de chamamento e nomeações do Setor de Administração de Pessoal.

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.

aViso de realização de audiÊNcia pública

A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga 
para participar da Audiência Pública que será realizada no Plenário da Câmara 
Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares, 251, Centro, no dia 24 de junho de 
2013, segunda-feira, às 16:00 horas para debate e discussão sobre os Projetos de 
Lei de nº 54 e 56/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autorizam a 
abertura de crédito especial, e dão outras providências.

ANDRé LUIZ BUENO
PRESIDENTE 

porTaria/seprem Nº 071, de 17 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 Nº. 
000975/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Com-
plementar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional 
n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 22-06-2013, a funcionária 
CLEUSA APARECIDA MENDES ALMEIDA CAVALHEIRO DE QUEI-
ROZ, Escriturária, Referência 07-F, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde.                          

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

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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saraus JuNiNos expoem os Trabalhos dos aluNos da rede muNicipal

Muita música, dança, quadrilhas, barra-
cas e comidas típicas fazem a alegria dos 
alunos das escolas municipais que mantêm 
a tradição e comemoram a Festa Junina. 
As festas iniciaram-se no dia 7 de junho e 
prosseguem até o mês de julho. 

A festança é aberta para toda a comu-
nidade. Muitas escolas estão realizando 
Saraus Juninos, quando os trabalhos dos 
alunos são expostos. Desta maneira, as fes-
tas e saraus proporcionam a transmissão de 
manifestações artísticas e culturais de ma-
neira lúdica para os alunos. 

Confira os dias e horários das Festas 
Juninas e Saraus das Escolas Municipais 
de Itapetininga:

21/6 - Manhã e Tarde - EMEI Profa. Nair do Carmo - Sarau 
Junino
22/6 - Manhã e Tarde - EMEI Zenith Galvão Terra - Festa 
Junina
24/6 - 19h - EMEI Profa. Laura Calazans - Sarau Caipira
24/6 - 14h - EMEI Prof. Isaltino Valio - Sarau Junino
24/6 - 16h - EMEI Cantinho da Criança - Sarau Junino
25/6 - Manhã e Tarde - EMEF Profa. Selma Nely - Festa 
Junina
27/6 - 15h30 - EMEI Aninha - Sarau Junino
28/6 - Manha e Tarde - EMEI Profa. Eudóxia Ferraz - Festa 
Junina

Locais, datas e horários
28/6 - Manhã e Tarde - EMEF Prof. José Salem - Festa Junina
28/6 - Manhã e Tarde - EMEI Angelina Geraldi - Festa Junina
29/6 - 14h - EMEF Terezinha Anunciato - Festa Junina
3/7 - Manhã e Tarde - EMEF Profa. Zarif Iared - Festa Junina
4/7 - Manhã e Tarde - EMEI Laurinha - Sarau Julino
4/7 - Manhã e Tarde - EMEF Maria Ap. Idálio - Sarau Julino
5/7 - Manhã e Tarde - EMEI São José - Festa Julina
5/7 - Manhã e Tarde - EMEF Profa. Hilda Weiss Trench - Festa 
Junina
6/7 - 16h - EMEI Maria Munhoz - Festa Junina
26/7 - Manhã e Tarde - EMEF Profa. Jandyra V Marcondes - 

Sarau Julino

PROJeTO PAe APROxIMA GUARDA cIvIl MUnIcIPAl De eSTUDAnTeS
Secretaria de Trânsito

O Projeto Pae - Patrulha Amigo 
da Escola -foi implantado há pouco 
tempo pela Guarda Civil Municipal 
com o intuito de propiciar seguran-
ça às crianças e funcionários das 
escolas da rede municipal, bem co-
mo, aproximar a Guarda das nossas 
crianças, criando assim, um laço de 
respeito e amizade. 

O município de Itapetininga tem 
71 escolas municipais, sendo que 
nesse primeiro momento estão sen-

do atendidas e visitadas 30 escolas, 
sendo que seis escolas localizadas 
na área central recebem apoio da 
guarda municipal na travessia es-
colar. 

O projeto ainda prevê um ciclo 
de palestras, no segundo semestre, 
com temas ligados a cidadania, pa-
ra alunos da 4ª série. 

O projeto tem o plano de expan-
dir essa iniciativa para todas as áre-
as da cidade.

projeto visa estreitar os laços de respeito entre as crianças e a gcm
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CAMPANHA DE ADOÇÃO
DE ANIMAIS DA UIPA
“Oi. Sou a Lady e ainda sou 
uma bebezinha. Sou meiga e 
muito brincalhona. Não tenho 
raça definida, mas o amor e o 
carinho não fazem distinção 
de raça, não é? Posso crescer 
ao seu lado e ser sua fiel 
companheira”?companheira”?

UIPA - Rua Otávio Ferreira de Almeida, 36 Vila Mazzei
Lady

“Olhe para mim. Não sou boni-
tona??? Meu nome é Mia. Já 
fui castrada e sou extrema-
mente calma e carinhosa.   
Gostaria muito de ter um dono 
que me amasse e cuidasse 
bem de mim. E você? Não quer 
me levar para casa”?

CAMPANHA DE ADOÇÃO
DE ANIMAIS DA UIPA

Mia

os caNdidaTos deVerão fazer o cadasTrameNTo oN-liNe aTé o dia 01/07/2013

O Programa Via Rápida Emprego 
está oferecendo cursos básicos de 
qualificação profissional de acordo 
com as demandas regionais, com 
objetivo de capacitar gratuitamente 
a população que está em busca de 
uma oportunidade no mercado de 
trabalho ou que deseja ter seu pró-
prio negócio, além de incentivar a 
volta aos estudos formais. Os candi-
datos deverão fazer o cadastramento 
on-line até o dia 01/07/2013. 

Podem participar deste curso 
pessoas maiores de 16 anos, com en-
sino médio completo e que residem 
no município. Com prioridade aos 
candidatos: desempregados, com 

Bolsa auxílio de R$ 210,00, para aqueles que 
não estejam recebendo o seguro desemprego 
e nenhum tipo de benefício da previdência*;
Subsídio para o transporte de R$ 150,00 para 
locomoção dentro do município;
Subsídio para o lanche no valor de R$ 100,00. 
Mais informações podem ser obtidas no site 
do Programa: http://www.viarapida.sp.gov.br 

Veja quais são esses Benefícios
maior idade, menor escolaridade, 
mulheres arrimo de família e pesso-
as com maiores encargos familiares.

Para participar do programa o 
cidadão interessado deve preencher 
o cadastro no site do Via Rápida 
(www.viarapida.sp.gov.br) com da-
dos pessoais e selecionar um curso 
de interesse. Cabe ressaltar que o 
cadastro no site deve ser feito com 
atenção, constando o endereço cor-
reto do cidadão, já que a convoca-
ção para a participação dos cursos 
será feita por correspondência. 

É de responsabilidade do Progra-
ma Via Rápida Emprego conceder 
aos alunos todos os benefícios.

ou pelos telefones: (11) 3218- 5793, (11) 3218-
5379, (11) 3218-5791, (11) 3218-5762, (11) 
3218-5762, (11) 3218-5783.

*obs.: Caso o candidato esteja recebendo seguro de-
semprego, ou qualquer outro benefício da previdência 
social, ele poderá participar do curso, mas não rece-
berá a bolsa auxílio. Neste caso este recebe apenas o 
subsídio transporte e lanche.                                                        
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TraNsporTe ambulaTorial
como fuNcioNa 

O transporte gratuito para pessoas que tenham consulta ou exames agendados 
através da central de vagas, SMS, em hospitais de referência SUS, fora do município 
funciona da seguinte forma: O agendamento de transporte deve ser feito a partir 
da data de abertura da agenda, no horário das 8h às 16h. O mesmo deverá ser 
confirmado no dia útil anterior no mesmo horário para retirada de passagem, 
anotação do local de embarque e comunicação do horário de embarque, telefone 
para contato e assinatura de que retirou.

quem pode usar?
Qualquer cidadão itapetiningano que tenha consulta ou exame agendado em outro 
município de referência SUS. O agendamento deverá ser realizado previamente 
com comprovante de consulta/exame. Nos casos de convênios e perícia médica 
será disponibilizado transporte se houver vaga no dia anterior (encaixe).

como procurar o serviço?
Após ser agendada a consulta/exame, o paciente deverá comparecer a Central de 
Agendamento de Transporte munido de documento pessoal

como se cadastrar?
RG ou documento com foto, comprovante de residência, cartão do SUS. Ir 
pessoalmente ou responsável e apresentar comprovante da consulta ou exame, bem 
como o relatório médico solicitando necessidade especial de transporte (ambulância) 
e/ou acompanhante nos casos em que não se enquadram no Estatuto do Idoso ou 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

quais trajetos são realizados?
São Paulo, Botucatu, Sorocaba, Barretos, Itu, Salto, Piracicaba, Campinas e Jaú

opções para encaixe
Estar pessoalmente no setor no horário pré-determinado; desistência de paciente 
já agendado; pacientes que não confirmarem até às 10h, disponibilizam vagas; Van 
e terceirização de transporte, caso se faça extremamente necessário; contato com o 
hospital na tentativa de mudança no horário ou data de consulta.

como usar o combustível oferecido pela prefeitura?
O combustível é fornecido aos cidadãos que não conseguem vaga no transporte 
fornecido pela prefeitura, salvo os casos de tratamento contínuo e longo, em que 
debilita a saúde do paciente, como oncologia, urologia, diálise, queimados e pós-
cirúrgico. Os demais casos terão que ter um laudo médico, onde se comprove a 
necessidade de transporte particular. 

POR FELIPE MOREIRA

localização
A Central de Agendamento de Transporte fica na R. Cel. Fernando Prestes, 27 – 
Centro. O telefone é: 3272-9031/3272-5849.
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rua quintino bocaiúva
Rua Quintino Bocaiúva – Na rotatória foi realizada a roçada no mato alto e a varredura.
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  A Secretaria de Obras vem fazendo um trabalho intenso nos 
bairros de Itapetininga. Nesta semana iremos mostrar os bairros 

Centro, Sarutayá, Vila Nastri II e Vila Rubens. A secretaria pede 
a colaboração de todos para que os locais se mantenham limpos.

Vila Nastri ii
Nas ruas da Vila foram realizados os serviços de nivelamento, cascalhamento, compactação e limpeza.
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rua João manfredini
Nesta rua da Vila Rubens foi feita a roçada do mato alto e a varredura.
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sarutayá
Foi realizada a roçada e a limpeza do local.
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