
são camilo aceita administrar
hospital regional de itapetininga

saúde - pág. 03

ações de combate
e prevenção às drogas

promoção social - pág. 05

aberta as inscrições para

cursos do fss

gabinete - pág. 21

imprensa oficial do município | informativo dos poderes executivo e legislativo      itapetininga, 29 de junho de 2013 | ano viii | nº 371 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura reformula 
projeto de recapeamento  
da Marginal dos Cavalos

obras - pág. 03

O MuniCíPiO CadastrOu uMa PrOPOsta de finanCiaMentO juntO aO GOver-
nO federal, que aPresentOu MelhOres taxas de jurOs e CarênCia.



Página 2 29/06/2013
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O COntratO enCOntra-se eM fase de COnfeCçãO Pela Prefeitura que enviará Para aPreCiaçãO da CâMara MuniCiPal

O Prefeito e a equipe da Secreta-
ria de Saúde a cerca de dois meses 
estão em constantes reuniões com 
o Hospital São Camilo, o qual ad-
ministra mais de 50 hospitais pelo 
Brasil.

A Prefeitura, pensando no bem 
estar da população e buscando uma 
instituição qualificada e renomada 
em administração hospitalar, mani-
festou interesse em que o Hospital 
São Camilo administre o Hospital 
Regional de Itapetininga. Sendo 

assim, diretores da entidade esti-
veram em Itapetininga avaliando o 
HRI e a possibilidade de assumirem 
a administração.

Na tarde desta última segunda-
-feira, 24 de Junho, o Prefeito este-
ve reunido com a diretoria do São 
Camilo onde informaram o interes-
se em administrar o HRI. Diante 
disso, o contrato encontra-se em fa-
se de confecção pela Prefeitura que 
enviará para apreciação da Câmara 
Municipal. a entidade administra mais de 50 hospitais pelo Brasil

PRefeITURA AGUARDA ReSPOSTA PARA SOlUÇÃO DA RecUPeRAÇÃO nA MARGInAl DOS cAvAlOS
Secretaria de Obras

O MuniCíPiO CadastrOu PrOPOsta de finanCiaMentO juntO aO GOvernO federal, que aPresentOu MelhOres taxas de jurOs

A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Obras, salienta que o atual estado da 
Marginal dos Cavalos vem de vários 
anos de abandono; mesmo assim a ad-
ministração atual vem fazendo reparos 
nos pontos mais críticos e deteriorados 
da via.

A Prefeitura, informa que o projeto 
elaborado pela gestão anterior, sobre o 
recapeamento e recuperação de pavi-
mento da Avenida Marginal do Ribeirão 
dos Cavalos, foi realizado a partir de 
projetos básicos, sem que houvesse uma 
única sondagem para constatação da re-
al situação do solo/ subsolo, das bases e 
sub-base existentes.

O projeto também não previu refor-
ço da base e da sub-base sob as guias, 

sarjetas e passeio público, a qual iria fu-
turamente provocar infiltrações e conse-
quentes danos. A administração atual fez 
estudos aprofundados para a reformula-
ção do projeto. 

Quanto ao empréstimo de R$ 3 mi-
lhões junto ao Governo Estadual através 
do Programa Via SP, não era suficiente 
para a realização da obra, embora o fi-
nanciamento não ter sido cancelado, 
encontra-se apenas suspenso, eis que   
contemplava apenas metade (50%) da 
extensão da via. No início deste ano o 
Governo Federal disponibilizou finan-
ciamento através do PAC 2 – 3ª ETAPA, 
com melhores taxas de juros e carência 
ao município, além de contemplar 100% 
de recapeamento da via. O projeto refor-

mulado está orçado em R$ 6 milhões.
O município cadastrou uma proposta 

para revitalização e recuperação de toda 
a extensão da Marginal dos Cavalos. Na 
última semana, a Prefeitura Municipal 
recebeu um ofício do agente financei-
ro, responsável pela intermediação do 
convênio com o Governo Federal, infor-
mando que toda documentação solicita-
da pela portaria Ministerial nº 211/2013 
foram devidamente apresentados dentro 
do prazo estabelecido. Sendo assim, a 
Prefeitura aguarda análise de carta con-
sulta entregue no Ministérios das cida-
des com resposta para os próximos dias. 
Havendo o aval para o financiamento, 
será aberta a licitação para que uma em-
presa realize as melhorias na via. novo projeto contemplará 100% da via
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a MOstra reúne 12 títulOs, entre lOnGas e Curtas-MetraGens. as sessões, Gratuitas, serãO realizadas seManalMente

O SESI Itapetininga apresenta a 
mostra Cinema e Trabalho. A seleção 
vai desde filmes que retratam os anti-
gos operários até obras sobre as novas 
profissões, passando por ocupações 
que estão se extinguindo. Irá apresen-
tar questões sobre os recursos humanos 
e os modos de produção exibidas com 
frequência nas telas – promovendo re-
flexões a respeito do universo do tra- a exibição dos filmes será digital

Mostra Cinema e trabalho
local: Teatro do SESI Itapetininga - Av. Padre 
Antonio Brunetti, 1.360, Vila Rio Branco. 
Classificação indicativa: Maiores de 12 anos
informações: (15) 3275.7949
entrada gratuita – os portões serão abertos 
com 30 minutos de antecedência

Serviços
balho e suas relações com a sociedade. 

No dia 28 de junho, sexta-feira, às 
19h30, foi exibido o filme São Pau-
lo Sociedade Anônima (Brasil, 1965, 
Drama). A exibição de todos os filmes 
é digital, com áudio original e legen-
das em português no caso de títulos 
estrangeiros. Confira a programação 
completa em www.sesisp.org.br/cul-
tura.

InScRIÇÕeS ABeRTAS PARA InGReSSO eM vAGAS OcIOSAS nOS cURSOS TÉcnIcOS DO IfSP
Secretaria de Educação

Mais infOrMações POdeM ser OBtidas POr MeiO dO telefOne (15) 3376-9939 e dO site www.ifsP.edu.Br/itaPetininGa

As inscrições são destinadas aos estu-
dantes regularmente matriculados ou com 
matrícula trancada em cursos da Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, ao 
egresso de curso da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, aos portadores de 
diplomas de educação superior, candidatos 
com matrícula trancada em cursos supe-
riores, bem como concluintes de cursos de 
formação inicial e continuada (FIC) com 
carga horária igual ou superior a 160 h e 
pertencentes ao mesmo eixo tecnológico 
do curso pleiteado pelo candidato no IFSP. 

A inscrição será validada mediante 

o preenchimento da Ficha de Inscrição e 
recebimento da documentação pela Coor-
denadoria de Registros Escolares (CRE) 
do IFSP campus Itapetininga. O candidato 
deverá se inscrever em apenas um curso 
ofertado e se estendem de 17 de junho a 05 
de julho de 2013, em dias úteis, das 09 às 
21 horas na Secretaria do campus Itapeti-
ninga, localizada à Avenida João Olímpio 
de Oliveira, 1561 - Vila Asem, próximo à 
Expoagro. Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone (15) 3376-
9939 e do site www.ifsp.edu.br/itapetinin-
ga.

as inscrições seguem até o dia 05 de julho
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Blitz sOCial e PrOjetO sOMar sãO duas de Muitas ações que estãO sendO realizadas PelOs BairrOs dO MuniCíPiO 

Na última quarta-feira (26) foi 
comemorado o Dia Internacional do 
Combate as Drogas e é com grande 
empenho que a Secretaria de Promo-
ção Social realiza muitas ações de 
combate e prevenção as drogas. 

Combate
 Às sextas-feiras a Blitz Social 

é realizada pelos bairros da cidade, 
onde conta com a colaboração da 
Polícia Militar, Guarda Municipal, 
Fiscalização da Prefeitura e a equi-
pe da secretaria.  A equipe visita ba-
res e locais que existem suspeitas de 
tráfico de drogas, efetuando prisões 
e apreensões. Dois casos podem ser 
citados, um no Bairro Monte Santo, 
onde a equipe prendeu o traficante, 
vulgo “Johnny”, em flagrante e tam-
bém sua companheira com cocaína; 

além disso nas proximidades da ro-
doviária , uma menor de 13 anos I.M. 
envolvida em promiscuidade infantil 
e tráfico de drogas, também foi de-
tida.

Blitz social
05 de Julho – 22h às 01h30
19 de Julho – 22h às 01h30
02 de Agosto – 22h às 01h30

Prevenção
Na Prevenção,  a equipe da secre-

taria realiza palestras constantes em 
escolas e no ProJovem sobre os ma-
lefícios que às drogas podem causar a 
juventude e as crianças. E incentiva-
mos as pessoas que não usam drogas 
que denunciem o tráfico, ou nos aler-
te para tratamento de possíveis vicia-
dos.  Para isso, temos uma parceria 

ASSISTenTeS SOcIAIS APReSenTAM MeTODOlOGIAS APlIcADAS nOS cRAS
Secretaria de Promoção Social

a “MetOdOlOGia sOCial PluG and Play”, é desenvOlvida através de três teMPOs  denOMinadOs de “MOviMentOs”

A Secretaria Municipal de Pro-
moção Social foi convidada pela 
Divisão Regional de Sorocaba da 
Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Social para apresentar as 
metodologias aplicadas nas Uni-
dades dos Centros de Referência e 
Assistência Social (CRAS) de Ita-
petininga, e as experiências na con-

dução do PAIF (Programa de Aten-
ção Integral a Família). O trabalho 
foi apresentado pelas Assistentes 
Sociais Amy Lara Nery, Ana Ca-
rolina de Camargo e Eliana Maria 
Fontes Lisboa Caldeira.

Em Itapetininga, o trabalho com 
as famílias referenciadas no territó-
rio de abrangência dos CRAS tem 

com a Secretaria Municipal de Saú-
de, através do Centro de Atendimen-
to Psicosocial Alcool e Drogas (Caps 
AD), os abrigados passam o dia no 
Caps com médicos e atividades psi-
co, culturais e pedagógicas”, ressalta 
o secretário de Promoção Social, Ro-
gélio Barchetti. Além dessa parceria, 
a Secretaria também atende adoles-
centes e menores, e as pessoas em 
situação de rua, pelo Projeto Somar, 
uma Blitz de Acolhimento realizada 
as quintas-feiras. 

Dando apoio de infraestrutura ao 
Conselho Tutelar, junto com a Pro-
motoria de Infância e Juventude, a 
Prefeitura vai inaugurar uma nova 
sede do Conselho Tutelar num prazo 
máximo de 40 dias, junto com uma 
legislação que será aprovada pela 
Câmara Municipal, que irá ampliar 

ainda mais a atenção no combate de 
prevenção as drogas.

Nos próximos meses será firmado 
um convênio entre a Promoção Social 
e a Secretaria da Saúde com uma clí-
nica particular da região com o apoio 
do Conselho Municipal da Infância 
e Adolescência (CMDCA) para a in-
ternação de casos mais graves que o 
Ministério Público, o Judiciário e a 
Prefeitura analisarem serem graves.

Denuncie você também através 
do 190, DISE (Delegacia de Inves-
tigações Sobre Entorpecentes)  (15) 
3272-1112,  Secretaria de Promoção 
Social (15) 3273 4186, pelo Cras 
mais próximo a sua casa ou no CRE-
AS, qualquer suspeita de movimen-
tação de drogas em Itapetininga, que 
está focando combate em todas as 
drogas, fundamentalmente no crack.

como foco principal a construção 
de protagonismo e da autonomia na 
garantia dos direitos com superação 
das condições de vulnerabilidade 
social. 

Uma das metodologias apresen-
tada foi a “Metodologia Social Plug 
AndPlay Para o Auto Desenvolvi-
mento”, a qual é desenvolvida atra-

vés de três tempos  denominados de 
“Movimentos”, os quais represen-
tam mudanças socialmente planeja-
das e construídas com as famílias 
no decorrer do processo.

A reunião técnica ocorreu no dia 
8 de junho de 2013, com a participa-
ção dos municípios que compõem a 
região administrativa de Sorocaba.
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Coordenadoria do Controle de Zoonoses
despaCho da diretoria – 18 de junho de 2013

edital de PuBliCaçãO
Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 06 de agosto de 2012, 

informamos que o animal a seguir descrito, está disponível para adoção, pois o 
mesmo não foi resgatado pelo proprietário, dentro do prazo legal previsto:

- 01 (uma) Égua, de pelagem alazã, mestiça, adulta, apresentando uma “hér-
nia” do lado direito.

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

O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.

Benedito MarQues da silVa junior
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

Coordenadoria do Controle de Zoonoses
despaCho da diretoria – 25 de junho de 2013

edital de PuBliCaçãO
Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 6 de agosto de 2012, infor-

mamos que o animal a seguir descrito está disponível para adoção, pois o mesmo 
não foi resgatado dentro do prazo previsto:

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

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

O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.

Benedito MarQues da silVa junior
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

Coordenadoria do Controle de Zoonoses
despaCho da diretoria – 25 de junho de 2013

edital de PuBliCaçãO
Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 6 de agosto de 2012, infor-

mamos que o animal a seguir descrito está disponível para adoção, pois o mesmo 
não foi resgatado dentro do prazo previsto:

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

Os interessados deverão comparecer em até 07 (sete) dias a contar da publica-
ção deste edital, em horário de funcionamento, das 08:00 h (oito horas da manhã) 

às 18:00 (seis horas da tarde/noite), à Coordenadoria do Controle de Zoonoses, 
localizada à Rua Jorge Ozi, Nº 40 – Centro, munidos dos seguintes documentos: 
CPF, RG e comprovante de residência.

O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.

Benedito MarQues da silVa junior
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

extratO de lOCaçãO de iMóvel
Fundamento: Artigo 24 e 26, X, da Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Representante: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Contratada: Tercis de Melo Almada.
Representante: Franciosi Imóveis Ltda.
Objeto: Locação de imóvel para uso do Cartório Eleitoral.
Localização: Rua: Venâncio Ayres, nº. 514, Centro.
Valor: R$ 2.060,17 mensais.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 06/06/2013.

extratO de lOCaçãO de iMóvel
Fundamento: Artigo 24 e 26, X, da Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Representante: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Contratada: Jeansilene Stellamaris Nunes Vieira.
Representante: Jeansilene Stellamaris Nunes Vieira.
Objeto: Locação de imóvel para uso da Unidade de Saúde do Bairro da Con-

ceição.
Localização: Rua da Caixa D’Água, nº. 100, Bairro da Conceição.
Valor: R$ 383,81 mensais.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 14/06/2013.

extratO de lOCaçãO de iMóvel
Fundamento: Artigo 24 e 26, X, da Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e alterações.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Representante: Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Contratada: Antonio Edison Camargo e Antonio Roberto Camargo.
Representante: Franciosi Imóveis Ltda.
Objeto: Locação de imóvel para uso do Serviço de Regulação, Controle e 

Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.
Localização: Rua: Pedro Marques, nº. 50/A e 52/A, Centro.
Valor: R$ 6.904,04 mensais.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 16/06/2013.

hOMOlOGaçãO dO PreGãO PresenCial nº 23/2013 (sisteMa 
de reGistrO de PreçOs)

Processo n°. 40/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO BAÚ ¾ PARA A 
COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE ITAPETININGA, HOMOLOGO todo 
o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
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Itapetininga, 11 de junho de 2013. 

luis antonio di Fiori Fiores Costa 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGaçãO dO PreGãO PresenCial nº 24/2012 (sisteMa 
de reGistrO de PreçOs)

Processo n°. 41/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE COLCHONETES E BERÇOS PARA AS UNIDADES 
DE ENSINO INFANTIL, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que AD-
JUDICOU o objeto licitado ao proponente:

Itapetininga, 18 de junho de 2013. 

luis antonio di Fiori Fiores Costa 
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 (SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo n°. 42/2013, que objetiva a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA 
Nº 02 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDI-
COU o objeto licitado ao proponente:

Itapetininga, 18 de junho de 2013. 

luis antonio di Fiori Fiores Costa 
PREFEITO MUNICIPAL

edital de reaBertura dO PreGãO PresenCial nº 26/2013 
(sisteMa de reGistrO de PreçOs)

Processo nº 043/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço do metro cúbico OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FOR-
NECIMENTO DE CONCRETO USINADO - SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS. Tendo em vista que a sessão de abertura realizada no dia 18/06/2013 
foi declarada deserta em virtude de não presença de licitantes, fica remarcada a 
sessão de abertura, conforme segue: SESSÃO: Dia 17.07.2013 a partir das 09:00 
horas. LOCAL: Sala da CPL – I. O edital estará disponível no site http://portal.
itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico Pregão Presencial. Itapetininga, 28 de 
JUNHO de 2013. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Muni-
cipal.

JULGAMENTO DOS RECURSOS DA FASE DE HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 01/2013 - PROCESSOS Nº 11/2013 – 
OBJETO:contratação de empresa especializada visando a implantação e opera-
ção de um conjunto de serviços relativos a transporte e disposição final de resí-
duos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição e de feiras livres do município 
de itapetininga, conforme especificações dos anexos constantes do processo. De 
posse dos documentos do processo licitatório em epígrafe,considerando-se o re-
curso interposto pela empresa Proactiva Meio Ambiente do Brasil Ltda e contrar-
razões da Empresa Proposta Engenharia Ambiental Ltda. Dessa forma tendo em 
vista parecer emitido pela Comissão Permanente de Licitações, RATIFICO o pa-
recer onde mantem a HABILITAÇÃO das Empresas participantes deste certame 
conforme constou do Laudo datado 29/04/2013, sendo habilitadas:- 1) Propos-
ta Engenharia Ambiental, 2) Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda; 3) Schunck 
Terraplenagem e Transportes Ltda. E desclassificar a empresa Sólid Gestão de 
Resíduos Eirelli – ME. Dessa forma fica designado o dia 03 de julho de 2013 
ás 09:00 horas para abertura dos envelopes propostas das licitantes habilitadas. 
Itapetininga, 28 de junho de 2013. 

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

ata de asseMBleia Geral dO COMdeMa, 
realizada às 16 hOras dO dia 24/06/2013

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens So-
ares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; Renato Vieira de Mora-
es, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José Antonio Saad, 
representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga; José 
Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; 
Wilson Matiazzo, representante do Lions Club de Itapetininga; Eliane Girardi, 
representante do CRECI de Itapetininga e o Sr. Péricles Ayres, representante dos 
Loteamentos Pinheiros.

O COMDEMA, em Assembleia Geral, no gozo das atribuições conferidas pe-
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la Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público os seguintes andamentos:
1. Reitera o requerimento para regularização da publicação das Atas Oficiais 

deste Conselho no Semanário Municipal de Itapetininga, razão pela qual as insere 
nesta Ata de Assembleia Geral para cumprimento integral do dispositivo legal 
citado:

“Ata de Assembleia Geral do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 
27/05/2013.

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens 
Soares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; Renato Vieira de 
Moraes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José Carlos 
de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Wilson 
Matiazzo, representante do Lions Club de Itapetininga; Eres Franciosi, represen-
tante da Associação Comercial de Itapetininga; Eliane Girardi, representante do 
CRECI de Itapetininga.

Andamentos: A Comissão de Meio Ambiente da OAB/Itapetininga, reitera o 
convite para o Fórum do Meio Ambiente e Sustentabilidade a ser promovido em 
parceria com a Câmara Municipal de Itapetininga, Prefeitura Municipal de Itape-
tininga e CCR/SPVias.

Requerimentos:
Protocolo nº 8.166/2013 – 8.295/2013 – Deferido, mediante compensação 

25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 11.189/2013 – Deferido, mediante compensação 25:1 (nativa), 

conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 14.075/2013 – Deferido, mediante compensação 1:1 (exótica), 

conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 15.019/2013 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 16.747/2013 – Deferido, mediante compensação 25:1 (nativa), 

conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 16.874/2013 – Deferido, mediante compensação, conforme Lei 

Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 16.878/2013 – Autorizado, conforme Lei Municipal nº 

2.949/1989;
Protocolo nº 17.716/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 18.410/2013 – Deferido, mediante compensação 25:1 (nativa) 

total de 75 mudas, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 18.655/2013 – Autorizado, conforme Lei Municipal nº 

2.949/1989;
Protocolo nº 19.880/2013 – Deferido, mediante compensação, total de 26 mu-

das, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 20.433/2013 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 21.353/20133 – Deferido, mediante compensação 1:1 (exótica), 

conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 21.601/2013 – Deferido, mediante compensação prévia 50:1 (na-

tiva extinção), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 22.619/2013 – Deferido, mediante compensação 25:1 (nativa), 

conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.”
“Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 

10/06/2013.
Presentes: Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da 

OAB/SP; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova 
Itapetininga; Givanildo Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; Eres Franciosi,

representante da Associação Comercial de Itapetininga; José Antonio Saad, 
representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga; Eliane 
Girardi, representante do CRECI de Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante 
do Lions Club de Itapetininga, Sidnei Teixeira, Vereador, acompanhado por An-
derson de Souza.

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

público os seguintes andamentos:
1. Discussão sobre o Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade promovido 

pela OAB de Itapetininga.
2. Deliberações sobre a municipalização do licenciamento ambiental em Ita-

petininga, procedimentos que poderão desburocratizar o desenvolvimento de Ita-
petininga, sem perder o foco na preservação dos recursos naturais do Município.

Requerimento:
Protocolo nº 24.125-056/2013 – Deferido, conforme Lei Municipal nº 

2.949/1989.
Recurso:
Protocolo nº 24.024-219/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental 

na razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.”
Requerimentos:
Protocolo nº 26.304-056/2013 – Pinheiros I - Em análise; Pinheiros II – Rece-

bido relatório fotográfico do primeiro lote de supressões já deferidas e deferido 
nova supressão, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, no total de 
250 mudas, devendo providenciar plantio prévio e respectivo relatório fotográfi-
co e Pinheiros III - Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, 
no total de 75 mudas, devendo providenciar plantio prévio e respectivo relatório 
fotográfico, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

resOluçãO da sMe nº 517/2013, de 24 de junhO de 2013

Dispõe sobre o período de Recesso Escolar do mês de Julho e dá outras pro-
vidências.

Considerando o período de Recesso Escolar, nos termos da Resolução SME nº 
41/2013, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração do calen-dário 
escolar e suas alterações.

Considerando o disposto na Lei Complementar 03/1998, alterada pela Lei 
Complementar 21/2007, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de 
Itapetininga,

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais resol-
ve:

Artigo 1º - Autorizar o gozo do Recesso Escolar, previsto no calendá-rio escolar, 
no período de 08 a 19/07/2013, aos integrantes do Quadro do Magistério em exer-
cício nas Unidades Escolares e Departamento Técnico Pedagógico.

Parágrafo único - Os integrantes de suporte pedagógico em exercício na Secre-
taria de Educação usufruirão de recesso, de forma escalonada, a fim de as-segurar 
o acompanhamento das unidades escolares.

Artigo 2º - Conceder recesso durante o período de 08/07/2013 a 12/07/2013 ou 
de 15/07/2013 a 19/07/2013 para os Auxiliares de Educação e Pes-soal de Apoio, 
que deverão usufruir conforme escala elaborada pelo Diretor da es-cola, asseguran-
do-se o funcionamento e atendimento aos alunos.

Parágrafo único – As Supervisoras de Ensino gozarão do Recesso Escolar con-
forme disposto no caput deste artigo e a escala deverá ser apresentada ao Secretário 
para homologação.

Artigo 3º - Os Auxiliares de Educação lotados em unidades escolar de Ensino 
fundamental e Educação Infantil que atendem em período parcial serão re-maneja-
dos para as escolas mais próximas da unidade de origem, conforme quadro abaixo:
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Artigo 4º - Os Auxiliares de Educação da escola de origem deverão entrar em 
contato com o Diretor da escola de destino para acordar seu horário de trabalho 
nos dias 04 e 05/07/2013.

Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Munici-pal de 
Educação e apoio da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Geraldo MiGuel de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

lei nº 5.719, de 26 de junhO de 2013

Altera a Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012, que dispõe sobre 
os serviços de transporte coletivo escolar, e dá outras providências.

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

Art. 1º O caput, o parágrafo primeiro e o inciso IX do artigo 9º da Lei Mu-
nicipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012 passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 9º Os interessados na realização do transporte escolar deverão solicitar 
e providenciar a devida inscrição no Órgão competente da Secretaria de Admi-
nistração e Finanças da Prefeitura Municipal, mediante protocolo numerado e 
datado.” (N. R.)

§ 1º Será permitida a inscrição de apenas um veículo por motorista, ficando 
vedada a sua transferência, a não ser quando o titular do alvará vier a falecer ou 
ficar impossibilitado de exercer a sua função, sendo que apenas os seus herdeiros 
legais poderão ser seu sucessor, desde que preencham os requisitos do Código 
de Trânsito Brasileiro e demais legislações em vigor e apresentar os seguintes 
documentos: (N.R.)

...
IX – Certidão de Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação, dentro do 

prazo de validade;” (N.R.)
Art. 2º O artigo 12 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 12. A renovação da licença para veículos de Transporte Escolar deverá 

ser solicitada anualmente, junto ao Órgão Municipal de Transporte Público, du-
rante os meses de janeiro a março, devendo apresentar os documentos do artigo 
9º da presente Lei.” (N.R)

Art. 3º O parágrafo único do artigo 13 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de 
novembro de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 13. .....
Parágrafo único. A autorização semestral será confeccionada em forma de um 

selo que deverá ser afixado no pára-brisa do veículo e possuirá uma cor corres-
pondente a cada semestre bem como o número do alvará e da inscrição munici-
pal.” (N.R.) 

Art. 4º O parágrafo quarto do artigo 14 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de 
novembro de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14.....
§ 4º A substituição do motorista auxiliar deverá ser comunicada imediatamen-

te ao órgão público competente, sendo que a falta de comunicação implicará na 
aplicação das penalidades previstas nesta Lei. (N.R.)”

Art. 5º O artigo 15 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. Somente poderão ser utilizados no Transporte Coletivo Escolar, ve-
ículos, com idade máxima de 12 (doze) anos e que não excedam o limite de 21 
(vinte e um) passageiros. 

Parágrafo único. Por ocasião das vistorias, além dos itens previstos no Código 
de Trânsito Brasileiro de acordo com o artigo 136, deverão ser exigidos ainda:

Que o ano de fabricação do veículo não exceda a idade de 12 (doze) anos;
Deverá possuir extintor de incêndio de 04 (quatro) quilos, nas peruas e simi-

lares.
Alvará de Licença de Funcionamento. (N.R.)”
Art. 6º O caput do artigo 17 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 

2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 17. Após a vistoria pelo Órgão Executivo Estadual de Trânsito - DE-

TRAN/CIRETRAN, o Órgão Executivo Municipal de Trânsito Urbano e Rodo-
viário do Município emitirá selo comprobatório de cadastramento do veículo, que 
deverá ser afixado no lado esquerdo inferior do pára-brisa dianteiro, e entregará o 
Alvará de Licença de Funcionamento. (N.R.)”

Art. 7º O parágrafo único do art. 20 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de no-
vembro de 2012 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 20 ...
Parágrafo único. Não serão aceitos veículos sem o devido laudo do INME-
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TRO.”
Art. 8º Os incisos IV e XIII do artigo 22 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de 

novembro de 2012 passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 22 .........
IV - Trajar-se adequadamente; (N.R.) 
...
XIII – Portar e exibir o "Alvará de Licença e Funcionamento" e fornecê-lo à 

fiscalização sempre que solicitado;” (N.R.).
Art. 9º O artigo 23 passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a seguin-

te redação:
“Art. 23 .....
Parágrafo Único. Para a aplicação das penalidades previstas neste artigo, será 

instaurado o devido procedimento administrativo disciplinar, para a garantia do 
contraditório e da ampla defesa, que será conduzido pela Comissão Permanente 
Processante.”

Art. 10. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 25 da Lei Municipal nº 5.650, 
de 23 de novembro de 2012 com a seguinte redação: 

“Art. 25 ......
§ 3º Em caso de reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro, sem 

prejuízo da medida administrativa de apreensão do veículo até a efetiva regula-
rização.” (N.R.)

Art. 11. O artigo 27 passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a se-
guinte redação:

“Art. 27 .....
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania poderá editar 

regulamentos complementares visando disciplinar o local e demais procedimen-
tos para a liberação do veículo objeto da penalidade de apreensão de veículos. ”

Art. 12. O artigo 32 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 32. Os transportadores escolares terão 180 (cento e oitenta) dias para 
adequação aos dispositivos desta Lei.” (N.R.)

Art. 13. O artigo 33 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 33. A veiculação de publicidade em veículos utilizados no transporte 
coletivo escolar dependerá de autorização expressa da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Cidadania, desde que, esteja dentro das normas do CTB, Resoluções 
do CONTRAN e da Legislação Municipal específica, com prioridade para Publi-
cidade de Natureza Institucional Educativa e de Campanhas desenvolvidas pelo 
Poder Público Municipal de Natureza Relevante.”

Art. 14 Ficam revogados o artigo 5º, o parágrafo 1º e incisos do artigo 17, o 
artigo 19, os incisos V e XIV do artigo 22, o parágrafo único do artigo 31 da Lei 
Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012.

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
preFeito MuniCipal

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

hiraM aYres Monteiro junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.720, de 28 de junhO de 2013

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

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

a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no 

valor de R$ 1.969.924.21 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, nove-
centos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), no orçamento vigente, na Se-
cretaria Municipal de Saúde, para pagamento das rescisões de contrato de pessoal 
do Hospital Regional de Itapetininga “Léo Orsi Bernardes”, conforme autorizado 
pela Lei Municipal nº 5.709, de 21 de maio de 2013.

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

02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(437) – 154520020.2034-339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurí-

dica R$ 1.969.924,21
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei 

Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho de 2012).

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

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

hiraM aYres Monteiro junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.721, de 28 de junhO de 2013

Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para garantir a con-
tinuidade dos serviços de assistência ambulatorial e hospitalar do Hospital Regio-
nal de Itapetininga e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo, através do Setor de Administração de Pessoal 
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças com auxílio da Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a 
proceder à contratação temporária de funcionários para o Hospital Regional de 
Itapetininga “Léo Orsi Bernardes”, através do regime das Consolidações das Leis 
do Trabalho (CLT), aplicando-se subsidiariamente toda a legislação vigente, in-
clusive a municipal, pelo prazo de 30(trinta) dias prorrogável por igual período.

§ 1º Para fins da contratação temporária, o processo seletivo consistirá na 
comprovação dos requisitos do art. 7º da Lei nº 4.217/1998 e de que o funcionário 
era contratado anteriormente pelo Instituto Social Varti para prestar serviços jun-
to ao Hospital Regional de Itapetininga “Léo Orsi Bernardes”, através da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

§ 2º No limite do prazo fixado pelo caput deste artigo, a Prefeitura Municipal 
de Itapetininga garantirá a contratação dos funcionários que retornarem de suas 
licenças.

Art. 2º Fica o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
autorizado a formalizar Termo de Ajuste de Contas, com todos os prestadores de 
serviços do Hospital Regional de Itapetininga, pessoalmente ou através de suas 
respectivas empresas, bem como efetuar pagamentos aos mesmos, relacionados 
à prestação de serviços executados a partir de 06/06/2013 enquanto perdurar a 
situação de emergência declarada, em forma de indenização.

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 2.879.000,00 (dois milhões oitocentos e setenta e nove mil reais), no orça-
mento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender as despesas com 
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as rescisões do Instituto Social Varti, a saber:
02.08.01 – Secretaria de Saúde
(229) – 103010019.2032 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Física   R$  1.700.000.00
(230) – 103010019.2122 – 3390.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Ju-

rídica  R$  1.179.000.00
Total das Suplementações      

    R$ 2.879.000.00      
               

§ 1º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei 
serão resultantes da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo indica-
das:

02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(263) – 103020033.2105 – 3350.43 – Subvenções Sociais   

R$   1.000.000.00
(264) – 103020033.2106 – 3350.43 – Subvenções Sociais                

R$   1.000.000.00
(268) – 103020033.2150 – 3350.43 – Subvenções Sociais   

R$      879.000.00
Total das Anulações            

R$   2.879.000.00
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

hiraM aYres Monteiro junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

deCretO nº 1.063, de 26 de junhO de 2013

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complemen-
tar 27, de 23 de dezembro de 2.008;

DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, de provimento em 

comissão da Secretaria DE Promoção Social para a Secretaria de Gabinete, cor-
respondente ao nível de escalonamento, lotado no Fundo Social de Solidariedade.

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 vinte e seis dias de junho 
de 2013.

roGelio BarCheti urrea 
SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

deCretO nº 1.064, de 27 de junhO de 2013

“Prorroga a declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA do serviço públi-
co hospitalar no Município de Itapetininga, e dá outras providências.”

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

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada nos serviços de saúde 
hospitalar prestados pelo Hospital Regional de Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernar-
des, através do Decreto Municipal nº 1.054, de 06/06/2013, em razão da resci-
são unilateral do contrato emergencial nº 03/2013 firmado com o INSTITUTO 
SOCIAL VARTI para administração, operacionalização e execução da assistên-
cia ambulatorial e hospitalar do Hospital Regional de Itapetininga, ocorrida em 
05/06/2013;

CONSIDERANDO que restou prejudicada e revogada a Convocação Pública 
nº 01/2013, que tinha por objeto selecionar a melhor proposta técnica e financeira 
para fins de assinatura de Contrato de Gestão, para gerenciamento do Hospital 
Regional de Itapetininga “Dr. Léo Orsi Bernardes”, pela ausência de Organiza-
ções Sociais interessadas; 

CONSIDERANDO os autos do processo nº 26.897-060/2013, protocolado 
nesta Prefeitura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada a situação de emergência declarada no serviço público 

hospitalar prestado pelo Hospital Regional de Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernar-
des, através do Decreto Municipal nº 1.054, de 06/06/2013, no período de 1º a 31 
de julho de 2013.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Itapetininga assume os serviços essenciais 
e urgentes de saúde prestados pelo Hospital Regional de Itapetininga, no período 
ora prorrogado.

Art. 3º Fica mantida a Comissão de Gestão Provisória instituída pelo Decreto 
Municipal nº 1.054, de 06/06/2013. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com validade 
até 31/07/2013, podendo ser prorrogado a critério das necessidades, obedecidos 
os aspectos legais.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

Felipe thiBes GalVÃo
SECRETÁRIO DE SAÚDE

deCretO nº 1.065, de 28 de junhO de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.720, de 
28 de junho de 2013.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de 

R$ 1.969.924.21 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e 
vinte e quatro reais e vinte e um centavos), no orçamento vigente, na Secretaria 
Municipal de Saúde, para pagamento das rescisões de contrato de pessoal do 
Hospital Regional de Itapetininga “Léo Orsi Bernardes”, conforme autorizado 
pela Lei Municipal nº 5.709, de 21 de maio de 2013.

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

02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(437) – 154520020.2034-339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurí-

dica R$ 1.969.924,21
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei 
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Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho de 2012).

Art. 4º 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 e oito dias de junho 
de 2013.

luiZ paulo riBeiro da silVa 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

deCretO nº 1.066, de 28 de junhO de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei 
nº 5.721, de 28 de junho de 2013.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar 

no valor de R$ 2.879.000,00 (dois milhões oitocentos e setenta e nove mil reais), 
no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde, para atender as despe-
sas com as rescisões do Instituto Social Varti, a saber:

02.08.01 – Secretaria de Saúde
(229) – 103010019.2032 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Física R$ 1.700.000.00
(230) – 103010019.2122 – 3390.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Ju-

rídica R$ 1.179.000.00
Total das Suplementações          

     R$ 2.879.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º, serão 

resultantes da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo indicadas:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(263) – 103020033.2105 – 3350.43 – Subvenções Sociais   

R$   1.000.000.00
(264) – 103020033.2106 – 3350.43 – Subvenções Sociais                

R$   1.000.000.00
(268) – 103020033.2150 – 3350.43 – Subvenções Sociais   

R$      879.000.00
Total das Anulações            

R$   2.879.000.00
Art. 3º 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 e oito dias de junho 
de 2013.

luiZ paulo riBeiro da silVa 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

POrtaria nº 408, de 27 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 5.614, de 04 de setembro de 

2012; e
Considerando os autos do processo nº 26695-138/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida – COMDEFI, os membros 
abaixo relacionados, para o biênio 2012/2014: 

I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
a) Secretaria de Promoção Social:
Titular: Rosemara Peixoto de Camargo.
Suplente: Aparecida Melo Miranda.
b) Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Valéria Regina de Almeida Salata.
Suplente: Luciana de Almeida Santos Carvalho.
c) Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Valéria Maria A. M. Brum.
Suplente: Leny Monteiro Teixeira.
d) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais:
Titular: Gerson Domingues.
Suplente: João Carlos Chagas.
e) Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania:
Titular: Soraya Ozi Lima e Silva.
Suplente: Fernanda Assumpção de Oliveira Machado.
f) Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento: 
Titular: Aparecida de Fátima Saraiva Oliveira.
Suplente: Lucréia Aparecida Kupper.
g) Secretaria Municipal de Planejamento:
Titular: Marina Raquel Caron Campos.
Suplente: Aline de Lima Corrêa.
II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Associação para Promoção e Inclusão Social dos Portadores de Deficiên-

cia de Itapetininga:
Titulares: Jeferson Rodrigo Brun.
Suplentes: Eliane Cristina Toledo.
b) Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga:
Titular: Wesley Gamaliel de Almeida Muller.
Suplente: Ana Maria Murosaki Marczuk.
c) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga:
Titular: Gislene de Camargo Nunes Machado.
Suplente: Patrícia Collaço Riberto Pavoni
d) Associação de Apoio aos Deficientes Auditivos de Itapetininga:
Titular: Edwiges Siqueira de Oliveira.
Suplente: Maria Alice Proença de Campos.
III – REPRESENTANTES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

– SUBSECÇÃO DE ITAPETININGA:
Titular: Carlos Luís Costa Pinto Orsi.
Suplente: Celso Araújo Silva.
IV – REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA 

REGIÃO DE ITAPETININGA:
Titular: José Júlio Joly Junior.
Suplente: José Antônio Saad.
V – REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITAPETI-

NINGA:
Titular: Benedito Aparecido Del Antônio Sampaio.
Suplente: Fábio Arruda Miranda.        
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a 

Portaria nº 308, de 25 de abril de 2013.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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POrtaria nº 409, de 27 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 26.859-039/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Aline Maria Cândida dos Santos, Auxi-
liar de Educação, Referência 07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 
27/06/2013.

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 410, de 27 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 Designar o Senhor FILERSON SOARES GALDINO, nomeado no 
cargo em comissão de Assessor, lotado junto a Secretaria Municipal de Promoção 
Social, para exercer a função de GESTOR do Convênio Escola da Beleza, a ser 
firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUS-
SESP.

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 411, de 27 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 Designar a Senhora Cristiane da Silva Cardoso, nomeada no cargo 
em comissão de Diretora, lotada no Departamento de Orçamento e Finanças, 
junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para exercer a função 
de responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio Escola da 
Beleza, a ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo – FUSSESP.

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 412, de 27 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 Mônica Pereira Lopes Takahashi, no cargo em co-
missão de Assessora, Ref. IV, lotada na Assessoria Técnica e Administrativa, jun-

to a Secretaria de Obras e Serviços.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 18/06/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

POrtaria nº 413, de 28 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 Designar a Sra.Maria Ângela Tureli Martinho, Contadora da Prefeitu-
ra, C.R.C. nº 182.285/0-3, e o Sr. Paulo Cezar Almeida, Engenheiro devidamente 
habilitado da Prefeitura, CREA nº 601315580, para respectivamente exercerem 
as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do Convênio a ser firma-
do com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de 
São Paulo, destinado para “Infraestrutura no Bairro Rechã”.

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 414, de 28 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 Daniela Alves Brandão, no cargo em comissão de 
Assessora, Ref. III, lotada na Assessoria Técnica e Administrativa, junto a Secre-
tária Municipal de Cultura de Turismo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 6 de junho de 2013.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

edital de:  autO de infraçãO e iMPOsiçãO de Multa e 
seGunda nOtifiCaçãO nº 946/2013

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação Auto de Infração 
e Imposição de Multa de n. 37/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura 
através da inscrição municipal n. 26.377 e do CPF/CNPJ n. 10.273.435/0001-63, 
com o ramo de atividade de “LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SEM CONDUTOR, SER-
VIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, ENTREGA DE VOLUMES E AGÊNCIA 
DE TURISMO”, no valor de R$ 398,18 (Trezentos e noventa e oito reais e dezoi-
to centavos) conforme constante na alínea “b” do inciso III do artigo 437 da L.C. 
13/2003 por deixar de atender Notificação previamente aplicada nos termos do 
artigo 398 da mesma Lei Complementar.

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

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

- Fica, ainda, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 10 (dez) dias, a apresen-
tar na Prefeitura Municipal do Município de Itapetininga – Divisão Tributária – a 
seguinte documentação fiscal:

1. Livro de Registro de Notas Fiscais de Prestação de Serviços correspon-
dente ao período de Setembro de 2008 até a presente data;

2. Notas Fiscais de Prestação de Serviços correspondente ao período de Se-
tembro de 2008 até a presente data;

3. Comprovantes de Recolhimento de ISSQN, referente ao período de Se-
tembro de 2008 até a presente data;

4. Extrato Mensal de Recolhimento de ISSQN do Simples Nacional (PG-
DAS), referente ao período de Agosto de 2008 até a presente data;

5. Declaração Anual do Simples Nacional, referente ao período de Agosto 
de 2008 até a presente data.

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

Itapetininga, 03 de dezembro de 2012.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETORA DEPTO. DE RECEITA

edital de: autO de infraçãO e iMPOsiçãO de Multa
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 

e Imposição de Multa de n. 57/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura 
através da inscrição municipal n. 16.948 e do CPF/CNPJ n. 01.866.405/0001-70, 
com o ramo de atividade de “Transporte Rodoviário de cargas, repres. Por conts 
própria e deterceiros e com.de prod. alimentícios”, com paradeiro desconhecido 
no município, no valor de R$ 419,84 (Quatrocentose dezenove reais e oitenta e 
quatro centavos) conforme constante na alínea “b” do inciso III do artigo 437 da 
L.C. 13/2003 por deixar de atender Notificação previamente aplicada nos termos 
do artigo 398 da mesma Lei Complementar.

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

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

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

Itapetininga, 03 de junho de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de: autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Imposição de Multa de n. 83/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura 
através da inscrição municipal n. 16.948 e do CPF/CNPJ n. 01.866.405/0001-
70, com o ramo de atividade de “SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ADMI-
NINSTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL, COMERCIAL E CONGÊNERES, 
com paradeiro desconhecido no município, no valor de R$ 369,00 (Trezentos 
e sessenta e nove reais ) mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta 

de recolhimento de ISSQN, correspondente ao Termo de Início de Ação Fiscal 
protocolado sob o n. 17.966 de 10 de abril de 2013, proveniente da prestação de 
serviços conforme subitem 17-06 da lista de serviços constantes no artigo 84 da 
Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003. 

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

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

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

Itapetininga, 28 de maio  de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de:  autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Notificação de Lançamento de n. 84/2013 para a empresa cadastrada nesta Pre-
feitura através da inscrição municipal n. 19.605 e do CPF/CNPJ n. 170.473.458-
41, com o ramo de atividade de “SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO”, com 
paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo 
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 
2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 410,00 (Quatrocentos e dez 
reais), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de 
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Ter-
mo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 17964 de 10 de abril de 2013, 
proveniente da prestação de serviços conforme subitem 10.09 da lista de serviços 
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.

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

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

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

Itapetininga, 03 de junho de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de:  autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e 
Notificação de Lançamento de n. 92/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefei-
tura através da inscrição municipal n. 19.941 e do CPF/CNPJ n. 04.137.706/0001-
50, com o ramo de atividade de “serviço de educação, ensino, orientação peda-
gógica e educacional, instrução e treinamento”, com paradeiro desconhecido no 
município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 
da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Mu-
nicipal, no valor de R$ 1.152,00 (Hum mil, cento e cinqüenta e dois reais), mais 
os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio 
de Ação Fiscal protocolado sob o n. 13.724 de 19 de março de 2013, proveniente 
da prestação de serviços conforme subitem 8.02 da lista de serviços constante no 
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artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, 
ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.

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

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

Itapetininga, 03 de junho de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de:  autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Notificação de Lançamento de n. 110/2013 para a empresa cadastrada nesta Pre-
feitura através da inscrição municipal n. 25.303 e do CPF/CNPJ n. 330.830.318-
31, com o ramo de atividade de “SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA E INJE-
ÇÃO ELETRÔNICA”, com paradeiro desconhecido no município, através de 
arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar 
n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 
596,85 (quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), mais os 
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Impos-
to Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de 
Ação Fiscal protocolado sob o n. 13.068 de 15 de março de 2013, proveniente da 
prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no 
artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.

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

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

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

Itapetininga, 19 de Junho de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETORA DEPTO. DE RECEITA

edital de:  autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infra-
ção e Notificação de Lançamento de n. 130/2013 para a empresa cadastrada nes-
ta Prefeitura através da inscrição municipal n. 1-12.221-55-89 e do CPF/CNPJ 
n. 65.430.613/0001-04, com o ramo de atividade de “COM DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIM-
PEZA.”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fis-
cal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 1.014,50 (Hum 
mil, quatorze reais e cinquenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, 
devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o 

n. 17.975 de 10 de abril  de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme 
subitem 7.10 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 
13 de 29 de dezembro de 2003.

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

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

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

Itapetininga, 28 de maio de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETORA DEPTO. DE RECEITA

edital de:  autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Notificação de Lançamento de n. 131/2013 para a empresa cadastrada nesta Pre-
feitura através da inscrição municipal n. 18.569 e do CPF/CNPJ n. 265.260.748-
04, com o ramo de atividade de “ESTACIONAMENTO”, com paradeiro desco-
nhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II 
do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código 
Tributário Municipal, no valor de R$ 1.517,10 (Hum mil, quinhentos e dezessete  
reais e dez centavos ), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de 
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), corres-
pondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 17.969 de 10 
de abril  de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 11.01 
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003.

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

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

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

Itapetininga, 28 de maio de 2013.
luiZ Carlos Cardoso

DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

edital de:  autO de infraçãO e nOtifiCaçãO de 
lançaMentO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Notificação de Lançamento de n. 132/2013 para a empresa cadastrada nesta 
Prefeitura através da inscrição municipal n. 2-13.361-33-11 e do CPF/CNPJ n. 
69.000.693/0001-19, com o ramo de atividade de “CONSTRUÇÃO CIVIL”, 
com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de 
acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezem-
bro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 5.940,00 (Cinco mil, 
novecentos e quarenta  reais ), mais os respectivos acréscimos legais, devido à 
falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 17.976 
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de 10 de abril  de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 
7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 
de dezembro de 2003.

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

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

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

Itapetininga, 28 de maio de 2013.

luiZ Carlos Cardoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

resOluçãO sMe nº 524/2013, de 26 de junhO de 2013

Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do 
Sistema Central de Vagas para o Período Integral e Parcial das EMEIs e EMEIFs 
do Sistema Municipal de Ensino para o ano letivo de 2013 e dá outras providên-
cias.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resol-
ve:-

Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos para o ano 
letivo de 2013, serão efetuadas através do Sistema Central de Vagas e contará 
com critérios específicos de inscrição, aos interessados, classificação, vagas e 
indicação e obedecerá às normas constantes nesta Resolução.

SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - No período de 01 de julho a 15 de outubro de 2013, as EMEIs e 

EMEIFs receberão as inscrições de transferências e de novos alunos, para crian-
ças de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos, para classes de Berçário, Mini Mater-
nal, Maternal e Jardim em período integral e parcial.

§ 1º - As inscrições deverão ser efetuadas diretamente na unidade escolar. 
O pai e/ou responsável deverá procurar a unidade escolar mais próxima de sua 
residência.

§ 2º - O horário de atendimento ao público será estipulado pela própria unida-
de escolar, devendo ser de no mínimo 06 (seis) horas, o qual deverá ser publicado 
e fixado, a fim de dar ampla divulgação.

Artigo 3º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central 
de Vagas não permite mais de uma inscrição, levando em consideração os dados 
da certidão de nascimento da criança.

§ 1º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, 
será considerada a mais recente, sendo a anterior cancelada automaticamente.

§ 2º - As crianças atendidas através de Ordem Judicial terão as suas inscrições 
“canceladas”, por serem consideradas como atendidas. 

Artigo 4º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsável legal, 
devendo apresentar os seguintes documentos:-

I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal, se possuir;
IV - comprovante de renda, se possuir;
V -  cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde 

estiver matriculado, contendo a etapa e o período;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir.
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os 

originais, onde serão conferidos e devolvidos a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir compro-

vante de trabalho e/ou comprovante de renda deverá preencher de próprio punho 
a Declaração existente na Unidade Escolar, estando de acordo com o artigo 299, 
Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”, citado no artigo 5º 
desta Resolução.

Artigo 5º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalida-
des na apresentação dos documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscri-
ção, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade 
Documental”:-

Da Falsidade Ideológica 
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que 

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, 
e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.”

Artigo 6º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição em apenas 
uma unidade escolar do Sistema Municipal de Ensino, indicando até 20 (vinte) 
opções de escolas de sua preferência, em ordem crescente.

§ 1º - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser alterados duran-
te o período de inscrição, se necessário, sendo considerada a última atualização.

§ 2º - A inscrição somente poderá ser alterada na unidade escolar que foi efe-
tuada.

Artigo 7º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devidamente 
assinada pela mãe ou responsável legal, tutor ou guardião, apresentando junta-
mente a documentação exigida no artigo 4º. O procurador será responsável por 
todos os dados informados no ato da inscrição.

SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO
INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 8º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período integral ou par-

cial, independente de comprovação de trabalho.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial, não poderá ser 

escolhido no momento da inscrição. 
SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 9º - Os inscritos nos termos do artigo 4º serão classificados cronologi-

camente de acordo com a ordem de inscrição e para fins de desempate obedecer-
-se-á aos seguintes critérios:-

I - Menor Renda Familiar;
II - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
III - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
IV - Maior idade da criança.
Artigo 10º - O processamento do Sistema Central de Vagas leva em consi-

deração a classificação dos inscritos, de acordo com o artigo 9º e seus incisos, 
percorrendo as suas indicações (opções), tentando atender sempre a sua melhor 
indicação (opção), ou seja, o lugar mais próximo possível da residência, caso 
houver vaga disponível na unidade escolar.

SEÇÃO IV
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS
Artigo 11º – A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula  seguirão 

o seguinte cronograma:-
I – Processamento:-
a) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 24/07/2013.
b) Período de Matrícula – de 24/07/2013 a 26/07/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 

30 e 31/07/2013.
II – Segundo Processamento:-
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a)  Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 07/08/2013.
b)  Período de Matrícula – de 07/08/2013 a 09/08/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar  (Responsável       Diretor) – Dias 

13 e 14/07/2013.
III - Terceiro Processamento:-
a) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 21/08/2013.
b) Período de Matrícula – de 21/08/2013 a 23/08/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável    Diretor) – Dias 

27 e 28/08/2013.
IV – Quarto Processamento: -
a) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 04/09/2013.
b) Período de Matrícula – de 04/09/2013 a 06/09/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 

10 e 11/09/2013.
V – Quinto Processamento: -
a) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 18/09/2013.
b) Período de Matrícula – de 18/09/2013 a 20/09/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 

24 e 25/09/2013.
VI – Sexto Processamento: - 
a) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 02/10/2013.
b) Período de Matrícula – 02/10/2013 a 04/10/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 

08 e 09/10/2013.
VII – Sétimo Processamento: - 
a) Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 16/10/2013.
b) Período de Matrícula – 16/10/2013 a 18/10/2013.
c) Atualização de Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – Dias 

22 e 23/10/2013.
Artigo 12º - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, de-

vendo a mãe ou responsável legal tomar ciência do resultado do processamento.
Artigo 13º - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no 

período estipulado no cronograma, na unidade escolar onde teve a opção atendi-
da, para efetivar a matrícula.

§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipula-
do, implicará na desistência da vaga atendida, sendo automaticamente cancelada 
a inscrição pelo próprio sistema.

§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação 
de matrícula no prazo estipulado, deverão inscrever-se para concorrer a novo 
processamento. 

§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos 
para efetivação das matrículas serão oferecidas no processamento subsequente.

Artigo 14º – No ato da matrícula, a mãe ou responsável deverá apresentar os 
seguintes documentos:-

I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III – cópia do comprovante de residência;
IV – cópia do comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
V - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde 

estiver matriculado, contendo a etapa e o período que frequenta.
Artigo 15º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for aten-

dido terá garantida a sua vaga na unidade escolar onde se encontrava matriculado 
no ato da inscrição.

§ 1º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e tiver uma de suas 
opções atendidas, somente perderá a vaga da unidade escolar de origem (vaga 
potencial) a partir do momento da efetivação da matrícula na unidade escolar 
atendida.

§ 2º - A mãe ou responsável que não efetuar a matrícula, caso a opção atendida 
não seja de seu interesse, permanecerá na vaga de sua unidade escolar de origem, 
onde tem assegurado.

§ 3º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula será aplicado 

automaticamente às regras previstas do artigo 15, parágrafos 1º e 2º, implicando 
no cancelamento automático da inscrição pelo sistema e a vaga será considerada 
remanescente.

SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR
RESPONSABILIDADES
Artigo 16º - O diretor da unidade escolar deverá atualizar e conferir o número 

de vagas por etapa e período a serem oferecidas em sua unidade escolar conforme 
os cronogramas.

Parágrafo Único - Será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar 
a conferência e a atualização das vagas constantes no sistema. Não caberá a se-
cretaria a atualização através de e-mail ou telefone. 

Artigo 17º - No período de efetivação de matrícula, será de total responsa-
bilidade do diretor da unidade escolar atendida, informar no Sistema Central de 
Vagas o comparecimento e a matrícula do inscrito atendido.

§ 1 - O diretor que não cumprir o prazo estipulado deverá encaminhar Memo-
rando protocolado diretamente ao Departamento de Gestão Escolar, esclarecendo 
os motivos.

§ 2º - A secretaria utiliza os dados da criança, desde sua inscrição, até o com-
parecimento ou não comparecimento para efetivar a matrícula em relatórios en-
caminhados para o Poder Judiciário.

Artigo 18 - Após o período de efetivação de matrícula, o diretor deverá impri-
mir o relatório de transferência expedida de sua unidade escolar, para atualização 
do prontuário dos alunos que foram transferidos para outra unidade escolar.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 19º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos.
Artigo 20º - Esta Resolução deverá ser fixada em lugar visível para ampla 

divulgação, ficando revogada a Resolução da SME nº 446/2013, de 08/05/2013.
Artigo 21º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 

Educação, no dia 26 de Junho de 2013.

Geraldo MiGuel de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

extratO de COnvêniO

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENENTE: CEPREVI – Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de 

Itapetininga
OBJETO: Fornecimento de Transporte Escolar, Alimentação Escolar e Aloca-

ção de funcionários.
Assinatura do Convênio: 06 de Maio de 2013.

Geraldo MiGuel de MaCedo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

infOrMativO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga torna público as tratativas para a for-

malização de acordo de cooperação entre o Comando do Exército, por intermé-
dio da 2ª (Segunda) Região Militar, e o Município de Itapetininga, objetivando 
o funcionamento do Tiro de Guerra 02-076 (Itapetininga-SP), com vigência de 
05(cinco) anos a partir da sua publicação no Diário Oficial da União.

JEAN CARLOS NUNES OLIVEIRA
Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno
Secretaria Municipal de Gabinete
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lei nº 5.716, de 26 de junhO de 2013

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

ninga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
nos termos do artigo 54, § 7º da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no 
valor de até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no orçamento vigente, na 
Secretaria Municipal de Promoção Social, para compra de equipamentos diversos 
para atender ao Projeto “Quero Vida” do Governo Estadual.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, será 
coberto através do superávit financeiro do exercício de 2012.

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

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

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

hiraM aYres Monteiro junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.717, de 26 de junhO de 2013

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

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

Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, 
no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), no orçamento vigente, na 
Secretaria Municipal de Saúde, para atender despesas do Convênio com a UIPA 
– União Internacional Protetora dos Animais, conforme Termo de Ajustamento 
de Conduta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de 
Itapetininga.

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

02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(222) – 103010019.1084-4490.51 – Obras e Instalações   

R$ 105.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES       

R$ 105.000,00
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei 

Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho de 2012).

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

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

hiraM aYres Monteiro junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

lei nº 5.718, de 26 de junhO de 2013

Dá o nome da Professora Esther Barsanti à Escola Municipal de Ensino In-
fantil localizada à Rua Braselina Costa Meira, no Distrito do Tupy, Município de 
Itapetininga.

(Projeto de Lei nº 46/2013, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei 
Cardoso.)

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

Art. 1º Passa a denominar-se Escola Municipal de Ensino Infantil Professora 
Esther Barsanti, a escola localizada à Rua Braselina Costa Meira, no Distrito do 
Tupy, Município de Itapetininga. 

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

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

hiraM aYres Monteiro junior
SECRETÁRIO DE GABINETE

deCretO nº 1.061, de 26 de junhO de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.716, de 
26 de junho de 2013.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de 

até R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria 
Municipal de Promoção Social, para compra de equipamentos diversos para aten-
der ao Projeto “Quero Vida” do Governo Estadual.

Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, será 
coberto através do superávit financeiro do exercício de 2012.

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

Art. 4º 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 e seis dias de junho 
de 2013.

luiZ paulo riBeiro da silVa 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

deCretO nº 1.062, de 26 de junhO de 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.717, de 
26 de junho de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, no uso de suas atribuições legais,
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de 

R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria 
Municipal de Saúde, para atender despesas do Convênio com a UIPA – União In-
ternacional Protetora dos Animais, conforme Termo de Ajustamento de Conduta 
entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetininga.

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

02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(222) – 103010019.1084-4490.51 – Obras e Instalações   

R$ 105.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES       

R$ 105.000,00
 Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei 

Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de 12 de junho de 2012).

Art. 4º 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 e seis dias de junho 
de 2013.

luiZ paulo riBeiro da silVa 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

POrtaria nº 399, de 24 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, o Senhor Edson Luis Lopes, no cargo em comissão de Asses-
sor, Ref. III, lotado no Fundo Social de Solidariedade, junto a Secretaria Munici-
pal de Gabinete, a partir de 1º de julho de 2013.

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

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

POrtaria nº 400, de 24 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 26293-039/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Senhor Ronaldo da Silva, do cargo em comissão 
de Diretor, Ref. V, lotado na Secretaria da Obras e Serviços, a partir de 24/06/2013.

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 401, de 26 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 26.615-039/2013, protocolado nesta 
prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Eliza Regina Vieira Mendes Prado da Silva, 
Agente Comunitário de Saúde, Ref. 05, Jardim Fogaça, Área 05, Micro Área-01, 
lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 25/06/2013.

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 402, de 26 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 02 
DE JULHO 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.
PATRICIA DA SILVA AZEVEDO VIEIRA   149°
VALDIRENE MEDEIROS ANTUNES   150°

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 403, de 26 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 19401-001/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, sob a presidência 
do 1º membro, para compor Comissão de Elaboração do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana, a saber:

Juliana Rosseto Leomil Mantovani;
André Eduardo Turazza;
Thiago Terra Rodrigues;
Paola Franceli Nunes;
Fernando de Araujo Sheide de Castro
João Étore da Silva Bianchi
Rita de Cássia Malavazzi Lima Silva;
Ana Maria Rodrigues Graça;
Nelo Dalmazzo;
Célio Rolle.
Art. 2º Ao presidente da comissão é facultado solicitar cooperação técnica dos 

órgãos e entidades da sociedade civil, bem como a contratação de serviços técni-
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cos especializados para auxiliar na elaboração do Plano.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

POrtaria nº 404, de 26 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 Cristiane Nunes de Souza, no cargo em comissão de 
Assessora, Ref. III, lotada na Assessoria Técnica e Administrativa, junto a Secre-
taria Municipal de Promoção Social, para atuar como Gestora do Programa Bolsa 
Família no âmbito do Município de Itapetininga, a partir de 26 de junho de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a 
Portaria nº 72, de 24/01/2013.

luis antonio di Fiori Fiores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

POrtaria nº 405, de 26 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 25686-019/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Nomear, a Senhora Juliana Rosseto Leomil Mantovani, como 2ª Secre-
tária da Diretoria do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do 
Município, objeto da portaria nº 59, de 21 de janeiro de 2013, em substituição da 
Sra. Tatiana Chioquetti Pimentel 

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 406, de 27 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 26.804-039/2013, protocolado nesta 
prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sra. Maria Fernanda Macam Francisconi, Professora de 
Educação Básica I Eventual, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 26/06/2013.

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 407, de 27 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 357, de 27/05/2013, onde consta “afastar sem 
vencimento, à pedido, a partir de 03/06/2013, nos termos do artigo 135, da Lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008”, leia-se “prorrogar o afastamento sem ven-
cimento, à pedido, a partir de 23/05/2013, nos termos do artigo 137 da Lei Com-
plementar 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.

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
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CursOs de Culinária e Padaria artesanal sãO as nOvidades Para este seMestre nO fundO sOCial

O Fundo Social de Solidariedade es-
tará com inscrições abertas para diversos 
cursos gratuitos, entre os dias 1 e 19 de 
julho. Os cursos acontecem duas vezes 
por semana, com três horas cada aula.

Para realizar a pré-inscrição, os can-
didatos devem comparecer ao Fundo 
Social munidos dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, comprovante de ren-
da familiar, comprovante de residência 
atualizado e declaração escolar, caso o 
interessado seja menor de idade.

Manicure e pedicure: 24 vagas
Costura industrial: 20 vagas
Bordado em linha e Pedraria: 40 
vagas
novidade: Padaria artesanal: 40 
vagas
novidade: Curso alimentando 
sonhos – culinária em geral – 40 

Cursos abertos
vagas
O Fundo Social de Solidariedade esta 
localizado à Rua Gaspar Ricardo, s/n, 
Centro, na antiga Estação Ferroviária.
horário de funcionamento: de 2ª 
a 6ª feira, das 8h às 18h.
Mais informações: 3271.1801 / 
3271.1517

ITAPeTInInGA PARTIcIPARá DOS JOGOS ReGIOnAIS cOM DeleGAÇÃO De 250 PeSSOAS
Secretaria de Esporte

Itapetininga irá participar dos 
57º Jogos Regionais (1ª divisão), 
com uma delegação de 250 pessoas 
entre atletas e comissão técnica. Os 
jogos serão realizados na cidade de 
Votorantim, no período de 03 a 13 
de Julho. 

A cidade competirá nas mo-
dalidades atletismo masc. e fem., 

basquetebol masc., bocha masc., 
capoeira masc., ciclismo masc. e 
fem., damas misto, futsal masc., 
handebol fem., judô masc. e fem., 
malha masc., natação masc. e fem., 
taekwondo masc. e fem., tênis de 
mesa masc. e fem., voleibol masc. 
e fem., vôlei de praia masc. e fem. 

Mais informações: 32717926 itapetininga participará em quinze modalidades

Serviços

Cursos acontecem duas vezes por semana
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influenza a (H1n1)
A influenza A, ou Nova Gripe, inicialmente chamada de gripe suína, é uma 
doença respiratória causada pelo vírus A(H1N1). Devido a mutações no 
vírus e transmissão de pessoa a pessoa, principalmente por meio de 
tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas.

POR DIRCEU BARROS

COntáGiO
A contaminação se dá da mesma forma que a gripe comum, por via 
aérea, contato direto com o infectado, ou indireto (através das mãos) 
com objetos contaminados. Não há contaminação pelo consumo 
de carne ou produtos suínos. Cozinhar a carne de porco a 70 graus 
Celsius destrói o vírus da gripe suína.

sintOMas 
Os sintomas da gripe A são bastante parecidos com os da comum: febre alta, 
falta de apetite, dores musculares, indisposição e tosse. Algumas pessoas 
também relataram dor de garganta, náusea, vômito e diarreia. Mas, apesar 
da semelhança entre elas, o problema do H1N1 é que ele apresenta uma 
gravidade maior. 

diCas Para Prevenir a h1n1
Para se prevenir da gripe A e de outras doenças respiratórias fique 
atento a alguns cuidados que dificultam a transmissão dos agentes 
causadores dessas enfermidades.
• Ao espirrar, sempre cubra a boca com as mãos ou com um lenço;
• Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e outros objetos de uso 
pessoal;
• Evite tocar nos olhos, boca e nariz em ambientes públicos ou antes 
de higienizar as mãos, pois esses são locais por onde o vírus pode 
entrar;
• Lave sempre as mãos, com sabão ou álcool em gel, especialmente 
após tossir ou espirrar;
• Aglomerados de pessoas e ambientes fechados são locais propícios 
à contaminação, então é bom evitá-los sempre que possível. 
Principalmente no inverno;
• Mantenha os ambientes arejados.

reCOMendações dO MinistériO da saúde
• O consumo de produtos de origem suína não representa risco à 
saúde das pessoas.
• A automedicação, além de desaconselhada, pode ser prejudicial.
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as insCrições serãO reCeBidas nO PeríOdO de 01/07/2013 a 06/07/2013             

A Escola Técnica Estadual 
Darcy Pereira de Moraes, da cidade 
de Itapetininga, está com a Portaria 
CEETEPS-178, de 21, publicada no 
DOE de 22/07/2008, torna pública 
a ABERTURA de inscrições aos 
Concursos Públicos para preencher 
os empregos públicos permanentes 
para admissão na carreira de docen-
te das ETEC´s do CEETEPS, nos 
componentes curriculares e/ou gru-
pos de componentes curriculares, 
abaixo discriminados. O Edital po-
de ser encontrado em sua totalidade 
no local da inscrição ou no Diário 
Oficial.

1 SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM (ENFERMAGEM) – 01/08
2 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM (ENFERMAGEM) – 01/07
3 ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MA-
TERIAL (ENFERMAGEM) – 01/04
4 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SE-
CRETARIADO) – 01/05
5 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL (SECRETARIADO) – 01/05
6 LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA (BASE NACIONAL 
COMUM – ENSINO MÉDIO) – 01/08
7 LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTADORAS (SEGU-
RANÇA DO TRABALHO) – 01/05
8 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS (SEGURANÇA DO 
TRABALHO) – 01/05

Serviços

DOS VENCIMENTOS E COMPOSIÇÃO DA CARGA-
-HORÁRIA: O valor da hora-aula prestada é de R$ 13,70 (tre-
ze reais e setenta centavos), correspondente a referência P-1.

das insCrições e COndições:
As inscrições serão recebidas no período de 01/07/2013 a 

06/07/2013, no horário das 9:00 às16:30 horas e das 19:00 as 
21:30h, e sábado das 08:00 às 11:30 horas, no local abaixo 
indicado:

ETEC Darcy Pereira de Moraes
Endereço: Rua: Moises Nalesso s/n Bairro:Vila São Gon-

çalo - Cidade: Itapetininga – Telefone (15) 3271-1216 / 3271-
7453 - e-mail:op261@centropaulasouza.sp.gov.br

Recolher à Associação de Pais e Mestres - APM da Uni-
dade de Ensino, a taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta re-
ais), por inscrição, a título de ressarcimento de despesas 
com material e serviços. 
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