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aS FrenteS de trabalhO Se eSpalham pelOS baIrrOS de ItapetInInga atravéS de um mapeamentO crIterIOSO

A Secretaria de Obras e Serviços, 
juntamente aos diversos setores da ga-
ragem municipal, vem se empenhando 
dia após dia para agilizar a operação 
tapa-buracos nos bairros e distritos de 
Itapetininga. Desde o início da nova 
administração, já foram reparados mais 
de 32.000 buracos, sendo usadas mais 
de 600 toneladas de massa asfáltica. O 
investimento que já foi feito para a re-
cuperação das vias da cidade beira os 
R$300 mil. Em média, são fechados 
diariamente, cerca de 180 buracos em 
toda a cidade.  “O trabalho não para. Es-

tamos realizando um mapeamento que 
inclui os bairros e os distritos de todo 
o município. Possuímos duas equipes 
trabalhando dia e noite uma fazendo a 
área central e a outra nas vilas e bair-
ros”, afirma o atual Diretor do Setor de 
Transportes, Claudinei José Ramos.

Como serviço é essencial e neces-
sário para agilizar o atendimento das 
solicitações, o tapa- buraco apenas se 
torna possível graças ao planejamento 
das equipes de manutenção, com ações 
imediatas e preventivas, que garantem 
assim melhor qualidade de vida a todos 

que moram e circulam por Itapetininga. 
Mesmo com a terceira maior área do 
estado e com o período de chuvas cons-
tante e acima do esperado, as equipes 
responsáveis trabalham para sanar essas 
dificuldades.

Caso o munícipe queira solicitar o 
serviço de tapa-buraco, em qualquer 
via da cidade, é possível entrar em 
contato com a Prefeitura pelo telefo-
ne 156, pessoalmente protocolizando 
sua solicitação no Paço Municipal ou 
pelo site: www.prefeituradeitapeti-
ninga.sp.gov.br equipes agilizam atendimento com planejamento  

PROGRAmAÇÃO em cOmemO-
RAÇÃO AOS 6 AnOS De cOOR-

DenADORIA DA mUlheR

Secretaria de Promoção Social

dia 15 de Julho 
Dia do Homem - “Homens unidos 

pelo fim da Violência contra as mulhe-
res”

Local: Praça Marechal Deodoro (an-
tiga praça dos Amores)PRAÇA DOS 
BANCOS)

Horário - 9h às 12h
atividades:

- Corte de Cabelo
- Esmaltação para homens
- Teste de diabetes

vigilância epidemiológica
- Orientação sobre a dengue, 
Doenças Sexualmente Transmissí-

veis e HIV
dia 18 de Julho

Local: Câmara Municipal
Horário: 9h às 12h
Apresentação dos trabalhos realiza-

dos durante os seis anos. 
Apresentação dos trabalhos dos par-

ceiros
Palestra com o tema “Violência con-

tra a mulher, é só bater?”, com a Dele-
gada Rosemary Corrêa, a “Delegada 
Rose”, delegada de Polícia, Professora 
da Academia de Polícia Civil do Estado 
de São Paulo, e Presidente do Conselho 
Estadual da Condição Feminina. 

IFSP ABRe InScRIÇõeS De vAGAS 
PARA DOcenTeS DO PROnATec

Secretaria de Educação

O Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP) - campus Itapetininga publicou 
o Edital para Seleção de Bolsistas Ex-
ternos, na Modalidade Professor, do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensi-
no Técnico e Emprego (Pronatec). 

A inscrição é gratuita e pode ser fei-
ta até o dia 16 de julho de 2013, junto à 
Secretaria Acadêmica no prédio do IFSP 
campus Itapetininga, das 09h às 11h e 
das 14h às 17h. O candidato poderá rea-
lizar inscrições em até 04 disciplinas.

A seleção será realizada por meio 

de avaliação curricular e o profissional 
aprovado deverá atuar nos cursos e lo-
cais que constam no edital. A unidade 
está localizada à Avenida João Olím-
pio de Oliveira, 1561 - Vila Asem, pró-
ximo ao Recinto de Exposições Acácio 
de Moraes Terra.

O resultado preliminar da seleção 
da análise do currículo será divulgado 
no dia 17 de julho de 2013, a partir das 
18 horas. Mais informações podem ser 
obtidas por meio do site http://www.
ifsp.edu.br/itapetininga.
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O InveStImentO Será de aprOxImadamente 250 mIl reaIS para atender maIS de 30 mIl peSSOaS da nOSSa cIdade

Visando a inclusão digital de alu-
nos, professores, pais e comunitários, a 
cidade de Itapetininga firmou um con-
vênio o Ministério da Ciência e Tecno-
logia para trazer seis Telecentros, com 
equipamentos de última geração e toda 
a estrutura necessária para a população 
usufruir das facilidades da internet. O 
investimento será de aproximadamente 
250 mil reais e os Telecentros atende-
rão aproximadamente 30 mil pessoas.

Os telecentros serão instalados em 
seis pontos da cidade: Distrito do Re-
chã; Distrito do Tupi; Distrito do Gra-

madinho; Vila Rio Branco; Vila Paulo 
Ayres e Jardim Nova Era. O prazo de 
execução e conclusão das obras é de 
um ano.

Os Telecentros vão contar com es-
trutura de primeira qualidade. Serão 
Impressoras, computadores, televiso-
res, projetores, lousa digital, mesas e 
cadeiras.  Além de toda essa estrutura, 
os usuários poderão elaborar currícu-
los, participar de cursos profissiona-
lizantes online, ou seja, todos os pro-
cessos que envolvem a inclusão digital 
estarão presentes nessa empreitada.

telecentros
Os telecentros são espaços sem 

fins lucrativos, de acesso público e 
gratuito às tecnologias da informação 
e comunicação, com computadores 
conectados à Internet, disponíveis 
para diversos usos. O acesso é livre, 
com assistência de monitores. Os te-
lecentros devem oferecer cursos e 
atividades de promoção do desenvol-
vimento local e servir aos moradores 
das comunidades onde se encontram 
como um espaço de integração, de 
cultura e lazer. Inclusão digital em vários pontos da cidade

ReSUlTADO DAS FInAIS DA cOPA BABY
Secretaria de Esporte
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cOnFIra a prOgramaçãO cOmpleta daS audIêncIaS em nOSSO SemanárIO e nO SIte pOrtal.ItapetInInga.Sp.gOv.br

A Prefeitura de Itapetininga ini-
cia na segunda-feira, 22, às 19h, na 
EMEIF Profª Loide Lara, localizado 
a Rua Francisco Weiss Junior – Ta-
boãozinho, uma série de encontros 
com a população, as chamadas au-
diências públicas, afim de receber 
sugestões para elaboração da propos-
ta orçamentária para o exercício de 
2014.

A administração municipal se di-
vidiu em diversas regiões da cidade, 
realizando as reuniões nas escolas 
municipais nos locais com mais fá-
cil acesso possível para a população. 
Durante as discussões, o Prefeito e 
toda a sua equipe de secretários irão 
receber as demandas e sugestões dos 
moradores de bairros do município.

Essas audiências são realizadas 
para que todos os cidadãos possam se 
manifestar diretamente sobre o plano 
orçamentário que será planejado para 
o seu bairro no ano que vem. Confira 
a programação completa das audi-
ências em nosso semanário e no site 
portal.itapetininga.sp.gov.br.

PReFeITURA PROmOve A FeSTA JUlInA “ARRAIÁ nA PRAÇA”
Secretaria de Cultura

A Secretaria da Cultura e Turismo, 
visando recuperar as festividades tradi-
cionais de nossa cidade, realizará nos dias 
18,19,20 e 21, o Arraiá na Praça. Essa tra-
dicional Festa Julina acontecerá na Praça 
Duque de Caxias, largo da matriz. Irão 
participar dezenas de entidades assisten-

ciais de nossa cidade, que colocarão bar-
racas de doces, salgados e brincadeiras, 
tudo evocando os tradicionais festejos 
juninos.

A festa terá seu inicio às 14h e término 
às 22h. Toda a população está convidada 
para assistir também as danças típicas que 

serão apresentadas todos os dias a noite, 
e apresentações de artistas locais a tarde.

O trabalho de recuperação desses 
eventos tradicionais é um dos objetivos 
da Secretaria da Cultura e Turismo, que 
considera que nossa cidade sempre foi 
rica em festas de cultura popular e pode 

regIãO 01
data: 22/07/2013 (segunda-feira)
horário: 19h
local: EMEIF Profª Loide Lara
end: Rua Francisco Weiss Junior – 
Taboãozinho
bairros: Taboãozinho / Nova Itapetininga / 
Chapada Grande / Vila Aparecida / Jardim 
Brasil / Vila Leme / Jardim Fogaça / Vila 
Luiz Antônio / Jardim Itália / Vila Monteiro 
/ Jardim Maricota / Vila Recreio / Jardim 
Monte Santo / Vila Rica / Jardim Paulista / 
Vila Serafim / Morada do Sol e adjacências

dIStrItOS e baIrrOS da ZOna 
rural
data: 27/07/2013 (Sábado)
horário: 15h
local: EMEIF Profª Zarife Yared
end: Av. Prof. Francisco Válio, 505 – Centro
bairros: Distritos e Bairros da Zona Rural: 
Conceição / Gramadinho / Morro do Alto / 

Audiências 2013
Rechã / Tupi / Varginha e Bairros da Zona 
Rural
 

regIãO 02
data: 23/07/2013 (terça-feira)
horário: 19h
local: EMEIF Prof. Francisco Fabiano Alves
end: Rua Elesbão Branco da Silva, 295 
Central Parque 4L)
bairros: Residencial Bancários / Vila 
Carolina / Central Parque 4L / Vila Francisca 
/ Centro /
Vila Labrunetti / Chapadinha / Vila Maciel / 
Estância Conceição / Vila Nastri 1 / Jardim 
Bela Vista / Vila Nastri 2 / Jardim Colombo / 
Vila Apolo / Parque São Bento / Vila Rubens 
/ Vila Bandeirantes / Vila Sotemo / Vila Barth 
e adjacências
 

regIãO 03
data: 24/07/2013 (quarta-feira)
horário: 19h
local: EMEF Profª Aparecida Myrtes de 
Mello
end: Rua Pe. Carlos Regatieri, 780 – Vila Reis

Bairros: Jardim Dayse / Vila Mazzei / Jardim 
Leonel  / Vila Palmeira / Jardim Margarida 
/ Vila Piedade / Jardim Maria Luiza / Vila 
Regina / Jardim Shangrilá / Vila Reis / 
Residencial Athenas do Sul Vila Rio Branco / 
Vila Alves / Vila Santana / Vila Garrido / Vila 
Sônia / Vila Hungria / Vila Santa Isabel / Vila 
José Salem e adjacências
 
regIãO 04
data: 25/07/2013 (quinta-feira)
horário: 19h
local: EMEF Profª Terezinha Anunciato
end: Rua Vicente Rodrigues Furtado – Vila Carvalho
bairros: Conj. Habitacional Paulo Ayres 
/ Conjunto Nisshimbo do Brasil / Estância 
4 irmãos / Jardim Casa Grande / Jardim 
Marabá / Jardim São Camilo / Jardim Vieira 
de Moraes / Parque da Lagoa / Portal da 
Figueira / Vila Arruda / Vila Belo Horizonte 
/ Vila Carvalho / Vila Célia / Vila Judith / Vila 
Olho d’Água
Vila Paulo Ayres / Vila Progresso / Vila São 
João / Vila São Pedro / Vila Vendramini e 
adjacências

errata
Na última edição do Semanário Oficial, na matéria sobre audiências públicas, foi colocado erroneamente que a 

primeira reunião seria no dia 27 de julho. Na verdade a primeira reunião acontecerá no próximo dia 22 de julho, como 
mencionado na matéria acima. 

voltar a respirar um ar de festa, arte e cul-
tura.

Todos estão convidados para partici-
par dessa maravilhosa festa!

Informações na Secretaria da Cultura 
e Turismo, Rua Saldanha Marinho,107

Fones: 3272-3401 -3275-2934
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prOJetO vISa eStImular a prOduçãO Independente de vídeOS para O públIcO cOm IntereSSe na área

A partir do dia 22/07/2013 até o 
dia 26/07/2013, a cidade de Itapeti-
ninga receberá o Projeto “Pro Cine 
SP”. Patrocinado por uma importan-
te empresa da cidade, o projeto ficará 
permanentemente instalado na Rua 
General Carneiro, 390, Centro.

O “Pro Cine SP” consiste na dis-
ponibilização em caráter permanente 
(através de termo de doação) de uma 
produtora experimental de vídeos 
composta por uma cabine de edição 
de imagens com todos os equipamen-
tos necessários, juntamente com pro-
jetor de exibição de filmes em DVD e 
tela e também a capacitação de profis-
sionais da Prefeitura de Itapetininga.

Com o início das atividades 
do projeto (22/07/2013 até o dia 
26/07/2013 no horário de 9h às 12h 
e 14h às 17h) será disponibilizado à 
comunidade uma oficina para 50 pes-
soas, juntamente com a capacitação 
de até 3 profissionais da Prefeitura de 
Itapetininga.

Na Oficina serão apresentados fun-
damentos básicos sobre roteirização, 
operação de câmera, edição de som 
e imagem. O objetivo principal do 
Projeto Pro Cine SP é estimular a pro-
dução independente de vídeos. Com 
o apoio da secretaria de educação, o 
Projeto atenderá o público a partir de 
14 anos com conhecimentos em infor-
mática e afinidade com produção de 
vídeos.

A produtora experimental de víde-
os terá uma cabine construída numa 

estrutura de aço revestida por placas 
isotérmicas produzidas com embala-
gens recicladas e madeira certificada. 
Suas dimensões são 3,80m (compri-
mento), 2,00 m (largura) e 2,80 m (al-
tura). Os equipamentos da produtora 
experimental de vídeos são: 02 filma-
doras; 01 tripé; 01 microfone externo 
e 01 microfone interno; 01 ilha de edi-
ção completa; 01 projetor multimídia; 
01 aparelho de reprodução de DVD/
Blue-ray 120 filmes/DVDs; 30 livros 
sobre produção e análise fílmica; 01 
tela elétrica translúcida de 137”; e 02 
caixas de som.

Na segunda quinzena de agosto 
acontecerá a apresentação dos víde-
os produzidos durante a semana que 
ocorreu a oficina.

Para quem estiver interessado, as 
incrições podem ser feitas do dia 15 
ao dia 19, através do email assesso-
ria@itapetininga.sp.gov.br com o as-
sunto “INSCRIÇÃO PRÓ CINE”. No 
email deverão constar: Nome Com-
pleto; Data de nascimento; Endereço 
completo; telefones residencial e ce-
lular, email e entidade (caso faça par-
te de algum grupo organizado, como 
Ongs, associação, sindicato, etc).

Rua General Carneiro, 390, Itapetininga/SP.
Inscrições na Secretaria de Educação (tel. 15 
3272.7982)
A Oficina ocorrerá de 22/07/2013 até o dia 
26/07/2013 no horário de 9h às 12h e 14h 
às 17h.

Serviço
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 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

autOS nº 004/2013
pOrtarIa nº 68/2013

   O SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, IL-
MO. SR. DR. ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, nos termos do Decreto 
Municipal nº 996/2013, que versa sobre delegação de competência, para 
instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar 
eventual responsabilidade relativa ao Ofício nº.  350/12-CDAI, conforme 
Portaria nº 68, de 24 de janeiro de 2.013.

Itapetininga, 14 de junho de 2013. 

ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO
    SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

extratO de termO de adItamentO nº 01/2013 
dO valOr dO cOnvênIO nº 01/2009

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E SO-

CIAL DE ITAPETININGA.
OBJETO: ações em saúde pública para a comunidade de Itapetininga-SP.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.200.000,00.
Assinatura: 21/05/2013.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 30/06/2013.
Itapetininga, 05 de junho de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

extratO de 1º termO de adItamentO de cOnvênIO  -  
prOceSSO nº 28049/2013

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATA-
RIA : FINANCEIRA ALFA S/A - CFI: ASSINATURA: 19.06.2013 OBJE-
TO: 1º Termo  de Aditamento ao Convênio celebrado para a concessão de 
empréstimos nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao 
Consumidor, mediante desconto em folha de pagamento, em favor dos ser-
vidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  VIGÊNCIA: Pelo prazo de 
12 (doze) meses, a partir de 19/06/2013, prorrogáveis por iguais períodos, 
respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. 

Itapetininga, 05 de julho de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORE FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

COORDENADORIA DO CONTROLE DE ZOONOSES
deSpachO da dIretOrIa – 11 de JulhO de 2.013

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 pinhão (castanho escuro), mestiça, magra, 
adulta.

Os interessados deverão comparecer em até 07 (sete) dias a contar da 
publicação 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

extratO de 1º termO de adItamentO de cOnvênIO - 
prOceSSO nº 25799/2013 

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATA-
RIA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A: ASSINATURA: 01.06.2013 
OBJETO: 1º Termo de Aditamento ao Convênio celebrado para a concessão 
de empréstimos nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao 
Consumidor, mediante desconto em folha de pagamento, em favor dos ser-
vidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  VIGÊNCIA: Pelo prazo de 
12 (doze) meses, a partir de 01/06/2013, prorrogáveis por iguais períodos, 
respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. 

Itapetininga, 05 de julho de 2013. 

LUIS ANTONIO DI FIORE FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

edItal de chamamentO – 059/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– FARMACÊUTICO – Ref. 11
NOME     RG          CLASS
CLELSON ALGUZ TIRABASSI  22.119.619-5  2°
CASSIA REGINA R. DOS SANTOS 33.557.066-5  3°
LEANDRO PEDROSO DA SILVA  32.508.124-4  4°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 060/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 
a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Ref. 09
NOME     RG          CLASS
SABRINA M. NUNES DE CAMPOS  42.697.050-0  

21°
JANE CLAUDIA MARTINS   26.408.867-1  
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22°
STHEFANIA CARLA DOS S. ALMEIDA 28.652.129-5  23°
MARIA LUCIA DOS S. SIMÕES COSTA 34.240.392-8  24°
FABIOLA VIEIRA DE PROENÇA  40.425.453-6  25°
O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-

tência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 061/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– ENFERMEIRO PADRÃO – Ref. 11
NOME     RG          CLASS
TELMA HELITA FERREIRA  27.640.739-8  17°
CELIA EUGENIA DE TOLEDO  33.704.014-X  18°
NAENE SAMARA MARTINS  41.749.634-5  19°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 062/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– FONOAUDIOLOGO – Ref. 11
NOME     RG          CLASS
LUCIANA SILVA DUTRA   55.293.957-2  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 063/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– VIGIA – Ref. 04
NOME     RG          CLASS
ANTONIO CARLOS FOGAÇA JUNIOR 17.081.362  27°

RAQUEL APARECIDA FRANÇA  28.045.435-1  28°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 064/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– PSICÓLOGO – Ref. 11
NOME     RG          CLASS
ANA MARIA BASILE M. REZENDE 15.167.538  14°
ROBERTA LEONEL PICHI   24.639.539  

15°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 065/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– NUTRICIONISTA – Ref. 11
NOME     RG          CLASS
MAUREN DE OLIVEIRA JORGE ROLIM 18.735.734-1  

5°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 066/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAÇÃO – Ref. 08
NOME     RG          CLASS
DANIELA ZAGUETTO ALVES  29.649.279-6  13°
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MARCELO HENRIQUE RIBEIRO  43.225.822-X  
14°

CRISTINA UENO HOLANDA  28.160.179-3  15°
ARMANDO G. DE OLIVEIRA FILHO 47.002.324-7  16°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 067/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 1.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( VILA MARIA 
ISABEL) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
TATIANE APARECIDA SUERO DE MELO 40.425.624-7  

1°
SANDRA DO NASCIMENTO SOARES 22.128.316-X  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 068/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 1.02 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (VILA SANTA-
NA) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
ANDREA M. TRINDADE DE ALMEIDA 23.560.560-8  1°
PEDRO ROSA DA SILVA   22.455.886-9  2°
THIAGO FERNANDO DO NASCIMENTO 43.225.147-9  

3°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 069/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 

no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 1.03 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( VILA JOSE SA-
LEM) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
VALDINEIA APª M. DE A. TERRA 25.224.124-1  1°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 070/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 1.04 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( JD. SANTA 
INÊS) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
ANA PAULA LEME ZANON DA SILVA 46.335.110-1  1°
MARIA EVANEIDE ROCHA DA SILVA 20.801.206-0  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 071/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 1.05 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( VILA GODOY) 
– Ref. 05

NOME     RG          CLASS
SELMA AP. DOS SANTOS DELGADO 30.856.289-6  1°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 072/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
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no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 1.06 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (VILA PIEDA-
DE) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
ADRIANE MARIA AFONSO  42.697.419-0  1°
LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA  05209437833  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 073/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 2.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( CENTRAL PQ 
4L) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
MARY ELLEN J. DA SILVA MARQUES 47.499.481  1°
MARIANA ORTIZ DE CAMARGO  46.961.614-3  

2°
MARIANA DE FATIMA GALDINO  46.347.666-9  

3°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 074/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 3.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (VILA MAZZEI) 
– Ref. 05

NOME     RG          CLASS
ROSEMARY DE OLIVEIRA NUNES 32.834.983-5  1°
ROVENA DURCI    30.421.096-1  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desis-
tência, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 075/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 4.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BELA VISTA) – 
Ref. 05

NOME     RG          CLASS
NOEMI APARECIDA VENTURA  41.021.024-9  1°
FABIANA DE ALMEIDA   48.780.077-1  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 076/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 4.02 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (VL SOTEMO) – 
Ref. 05

NOME     RG          CLASS
BRUNA DE ALMEIDA ASSUMPÇÃO 47.326.297-6  1°
JOSEANE CRISTINA FERREIRA  25.675.793-8  2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 077/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 5.01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( GRAMADO I) 
– Ref. 05

NOME     RG          CLASS
MARIO ANTONIO DA SILVA  42.697.168-1  1°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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edItal de chamamentO – 078/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 5.02 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (RESIDÊNCIA 
MORADA) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
MARIA DANIELA LIMA DO N. MELLO 45.962.294-8  1°
ANDREA DE OLIVEIRA ADAS ZANETTE 24.952.187-8  

2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

edItal de chamamentO – 079/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca 

a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 003/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 15 a 19 de julho de 2013, no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos 
Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– 6.02 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( JD SÃO CAMI-
LO ) – Ref. 05

NOME     RG          CLASS
ANA DE N. QUINTILIANO RODRIGUES 24.227.893-0  

1°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistên-
cia, sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 10 de julho de 2013.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

leI cOmplementar nº 61, de 26 de JunhO de 2013
Dispõe sobre a revisão geral anual e autoriza a concessão de abono sala-

rial aos Funcionários Municipais e dá outras providências. 
(Projeto de Lei Complementar nº 07/2013, de autoria do Chefe do Poder 

Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-
no e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de julho de 2013, a revisão geral 
anual aos funcionários públicos municipais e agentes políticos do Poder 
Executivo, no percentual de 7,16% (sete inteiros e dezesseis décimos por 
cento), referente à inflação acumulada entre os meses de maio de 2012 a 
abril de 2013, registrada pelo INPC-IBGE. 

I -  A revisão geral anual de que trata este artigo é extensivo aos inati-
vos, pensionistas e funcionários do Serviço de Previdência Municipal – SE-
PREM, excetuando-se os que são reajustados pelo Regime Geral de Previ-
dência Social (INSS). 

II -  Excetuam-se do previsto neste artigo os Secretários Municipais.
Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a conceder abono salarial aos 

Funcionários Municipais, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável 
por igual período, a partir de 1º de julho de 2013, no valor de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) mensais aos funcionários constantes do quadro 
de Pessoal, instituídos pela Lei nº 4.497, de 31/01/2001 e suas alterações; 
pela Lei nº 5.247, de 28/03/2008 e suas alterações e pela Lei Complemen-
tar nº 27, de 23/12/2008 e suas alterações; e aos funcionários constantes 
do quadro de Magistério Municipal, instituídos pela Lei Complementar nº 
03/1998, de 10/12/1998 e suas alterações; 

I -  Excetuam-se do benefício constante deste artigo o Prefeito, Vice-
-Prefeito e os Secretários Municipais.

II -  Não fará jus ao abono o funcionário público no mês em que se apu-
rar uma das seguintes situações:

a) Ter falta injustificada ao serviço, excetuando-se falta abonada;
b) Ter se licenciado ou afastado, do exercício do cargo, emprego ou 

função, com prejuízo total ou parcial da remuneração, excetuando-se:
1. Licença por acidente de trabalho, licença maternidade, licença pater-

nidade, licença-prêmio;
2.  (VETADO).
c) Ter sofrido pena de suspensão.
III -  O benefício de que trata este artigo é extensivo aos inati-

vos, pensionistas e funcionários do Serviço de Previdência Municipal – SE-
PREM, ficando o Serviço de Previdência Municipal – SEPREM autorizado a 
concedê-lo independentemente do previsto no inciso II deste artigo. 

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei Comple-
mentar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Parágrafo Único. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito adi-
cional para atender as despesas decorrentes da presente Lei Complementar.

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

decretO nº 1.068, de 28 de JunhO de 2013
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento 

vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 28543-138/2013, protocolado nes-

ta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um 

crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:

CAT. FUNCIONAL 09.272.0032.2047 MANUTENÇÃO DO SE-
PREM

CAT. ECONOMICA 3.1.90.01.00  APOSENTADORIAS 
 R$ 100.000,00

Art. 2º Os recursos para esta suplementação será anulação parcial das 
seguintes dotações orçamentárias:

CAT. FUNCIONAL 99.999.9999.999 RESERVA DE CONTIN-
GÊNCIA

CAT. ECONOMICA 9.9.99.99  RESERVA DE CON-
TINGÊNCIA R$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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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 1.069, de 1º de JulhO de 2013
Dispõe sobre a nomeação dos Conselheiros do Conselho Administrativo 

e Fiscal do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o parágrafo 
5º do artigo 134 da Lei Complementar nº 49, de 23 de abril de 2012; e

CONSIDERANDO o resultado das eleições para escolha dos membros 
dos Colegiados do SEPREM realizada em 21/06/2013; 

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados, para um mandato de 04 (quatro) anos, os se-

guintes Funcionários Municipais, para composição do Conselho Adminis-
trativo do SEPREM:

Titulares Suplentes
Luiz Carlos Cardoso José Sidnei de Carvalho
Nelson Martins Lopes Filho Fernando da Cunha Leonel
Izoel Antonio da Silva Arlindo Souto Pacheco
Olavo Ayres Martins Rita de Cássia Vieira Guarnieri
Maria Helena Fonseca Diniz Angela Rosário Siqueira Bragutti
Rubens Sanches Lopes Haidee Rocha de Oliveira
Juvenal Soares Larotonda Regina Emilia Gomes
Art. 2º Ficam nomeados, para um mandato de 04(quatro) anos, os seguin-

tes Funcionários, para integrar o Conselho Fiscal do SEPREM:
Titulares Suplentes
Nancy Fiuza Domingues Debora Cristina Machado
Silas Gehring Cardoso Adriana Angeli Caselli Aragon
Flávio Ortiz de Camargo Adilson Claudinei da Silva
João Vamberto da Silva Soraia Cristina Ribeiro da Silva
Elena Ritsuko Yabuki James Rocha Asen
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, ao primeiro dia de julho 
de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

pOrtarIa nº 420, de 10 de JulhO de 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resol-
ve:

Art. 1º Nomear o Senhor ALEX SANDRO RODRIGUES, no cargo em 
comissão de Assessor, Ref. III, lotado na Assessoria Técnica e Administra-
tiva, junto a Secretária Municipal de Educação, a partir de 10/07/2013.

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 421, de 10 de JulhO de 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resol-

pOrtarIa/Seprem nº 068, de 10 de JunhO de 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de 

Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 

000974/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos  37 e  180, § 4º da Lei Comple-

mentar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, 
com proventos integrais, a partir de 12-06-2013, a funcionária MARIZA VIEIRA 
DA SILVA OLIVEIRA, Diretora de Educação Básica, Faixa 05-F, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação.

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

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

REPUBLICADA POR TER SAÍDO POR INCORREÇÃO

ve:
Art. 1º Nomear a Senhora VALÉRIA FERNANDES PLACCO FREGO-

NA, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotada na Assessoria Técni-
ca e Administrativa, junto a Secretária Municipal de Educação, a partir de 
10/07/2013.

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 422, de 10 de JulhO de 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de 

Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resol-
ve:

Art. 1º Admitir a partir de 22/07/2013, tendo em vista da aprovação em 
Concurso Público nº 001/2011, no emprego de PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BASICA I -  EVENTUAL, devidamente homologado em 20/01/2012 
nos termos da Lei Municipal nº 4.662, de 09/05/2002, abaixo relacionado:

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I -  EVENTUAL. 

NOME     RG              CLASS
JOSIANE DINA TEIXEIRA PEREIRA 19.836.603-6  282º
PRISCILA APARECIDA MEDEIROS 41.749.537-7  294º
MARIA DA GLORIA ALMEIDA  12.768.247-8  299º
ANGELA PEIRETTI   32.460.283-2  302º
CARLOS ALBERTO VIEIRA PINTO 9.270.439-6  308º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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rua pedro voss
Uma ação entre Prefeitura e Sabesp solucionou o problema de vazamento da adutora.
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A Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Obras, 
destaca alguns dos serviços de limpeza, roçada, terraplanagem 
e cascalhamento nas ruas dos bairros em Itapetininga. A equipe 

pede a colaboração da população para que mantenham os locais 
públicos limpos. Na última semana a equipe trabalhou nos bairros 
Athenas, Jardim fogaça, Vila Carolina e Nova Itapetininga.

vila carolina
As ruas se encontraram esburacadas, foram realizados serviços de nivelamento de solo e cascalhamento.
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athenas do Sul
Praça do R –  foi realizada a roçada e o cascalhamento por todo o local.
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nova Itapetininga
Na rotatória foi feita a limpeza e a roçada.
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A Vigilância Epidemiológica de 
Itapetininga estará participando da 
Mobilização Nacional de testagem 
de Hepatites Virais. Além dos testes 
rápidos de Hepatites B e C, também 
serão realizados os de HIV e Sífilis. 
Essa Mobilização será entre os dias 
22 de Julho e 02 de Agosto na Vi-
gilância Epidemiológica. O horário 

de atendimento será das 08:30h às 
16:00h. 

É importante ressaltar que a pes-
soa só conseguirá fazer o exame se 
estiver com o RG.

Não deixe de participar e apro-
veite esta oportunidade para reali-
zar seus exames, o resultado é rápi-
do, seguro e confidencial. vacinação previne e garante resultados com rapidez e segurança

além dOS teSteS rápIdOS de hepatIteS b e c, também SerãO realIZadOS OS de hIv e SíFIlIS

AlUnOS DO PRO JOvem e AÇÃO JOvem ReAlIzAm FeSTA JUnInA
Secretaria de Promoção Social

FOram várIaS atraçõeS para OS cOnvIdadOS, cOrrIda de SacO, cOrrIda de perna de pau, além da tradIcIOnal quadrIlha

Na última semana, alunos dos progra-
mas sociais Projovem e Ação Jovem or-
ganizaram uma bela Festa Junina na Pa-
róquia São Roque, na Vila Rio Banco, pa-
ra todos os alunos que participam desses 
dois projetos sociais. A iniciativa se deu 
por meio de uma parceria com o Senac 
Itapetininga, que ofereceu aulas de como 
organizar festas desse tipo. Foram várias 
atrações para os convidados, doces, sal-
gados, corrida de saco, corrida de perna 
de pau, além da tradicional quadrilha. 

pro Jovem urbano
Este programa é voltado para jovens 

com idade entre 18 e 29 anos, que saibam 
ler e escrever e que não concluíram o En-
sino Fundamental. O Pro Jovem Urbano, 
é um programa do Governo Federal em 
parceria com a Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. muita alegria e diversão na festa junina dos programas proJovem  e ação Jovem

Os participantes têm a oportunidade 
de concluir a 8ª série em 18 meses e além 
das aulas do Ensino Fundamental, tam-
bém fazem curso de informática, orien-
tação profissional em Administração e re-
cebem uma Bolsa Auxílio no valor de R$ 
100,00. Para aqueles jovens que são pais, 
o Programa oferece uma Sala de Acolhi-
mento, que conta com profissionais qua-
lificados para atender e desenvolver ati-
vidades socioeducativas com as crianças.

ação Jovem
Projeto desenvolvido em parceria 

com o Governo Estadual que objetiva 
fazer a transferência de renda, e atender 
adolescentes e jovens residentes em re-
giões de alta concentração de pobreza e 
com Ensino Fundamental e Médio in-
completos, vinculando com o retorno à 
escola.

Foto: João Francisco



Página 1513/07/2013

dOaçõeS SerãO deStInadaS à FamílIaS carenteS e entIdadeS

O Fundo Social de Solidariedade 
continua contando com diversas par-
cerias para realizar atendimento às 
pessoas mais carentes do município. O 
último final de semana foi marcado por 
dois eventos que mobilizaram a popu-
lação e arrecadaram juntos mais de 12 
toneladas de alimentos não perecíveis.

No sábado, o show da dupla Chi-
tãozinho e Xororó, realizado no recinto 
de exposições Acácio de Moraes Terra, 
em comemoração aos dez anos da TV 
Tem, arrecadou cerca de 12 toneladas 
de alimentos, que foram trocados pelo 
ingresso. O show contou com a parti-
cipação de aproximadamente 11 mil 
pessoas.

Já no domingo, foi a vez dos apre-
ciadores da culinária japonesa contribu- cestas serão montadas com grande variedade de alimentos arrecadados

írem com o Fundo Social. A XX Festa 
da Cerejeira arrecadou um quilo de ali-
mento não perecível na entrada do es-
tacionamento. A iniciativa teve grande 
participação do público, que doou qua-
se meia tonelada de alimentos.

Com os alimentos arrecadados, se-
rão confeccionadas cestas básicas que 
atenderam às famílias cadastradas nos 
programas sociais e às entidades assis-
tenciais do município.

Contribua com o Fundo Social, par-
ticipando das campanhas de arrecada-
ção ou realizando sua doação pessoal-
mente.

Fundo Social de Solidariedade
Praça Gaspar Ricardo s/n, na Antiga 

Estação Ferroviária
Telefone: 3271-1801 / 3271/1517

BUllYnG é TemA De cOncURSO De ReDAÇõeS em eScOlA mUnIcIPAl
Secretaria de Educação

emeF edISOn de abreu SOuZa realIZOu açãO cOntra O precOnceItO

No último mês, a EMEF Edison de 
Abreu Souza, realizou uma ação com os 
seus alunos para combater o Bullyng, pro-
blema que vem se espalhando no país in-
teiro. Foram diversas redações, desenhos, 
poesias e até letras de funk sobre o tema.

As crianças participantes se mostraram 
bastante sensíveis ao assunto e colocaram 
todo esse sentimento em suas peças. Vá-
rias mensagens retratam como este bonito 
trabalho foi feito: “Bullyng Machuca”, 

da aluna Suélen Marcondes 
Nunes do primeiro ano; “Eu 
vou te ensinar, pratique a 
paz, amor, respeitar, amar”, 
do aluno Matheus Fernando 
do 4ºano; “Temos que bater 
o pé! E dizer não! Sempre 
respeitar o outro para que 
prevaleça a união”, da aluna 
Poliana Silva Dias, aluna do 
4º ano. trabalho da aluna Suelen marcondes, do 1º ano

Trabalhos de combate 
ao preconceito e ao bullyng 
vêm sendo feito nas escolas 
da Rede Municipal. É de 
extrema importância que 
as nossas crianças tenham 
consigo valores, como o 
amor e o respeito ao próxi-
mo. Confira ao lado um dos 
trabalhos desenvolvidos 
com os alunos.
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cat (cOmunIcaçãO de acIdenteS de trabalhO)
cOmO FuncIOna 

A Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) é o documento que informa ao INSS 
que o trabalhador sofreu acidente de trabalho ou suspeita-se que tenha adquirido 
uma doença de trabalho. Em caso de acidente ou doença a empresa deve emitir a 
CAT e ser preenchida pelo RH da empresa. Nos primeiros 15 dias, o afastamento 
ocorre sob encargo da empresa. Após os 15 dias, se houver necessidade de mais 
tempo de afastamento, este é por conta do INSS.

quem emite a cat?
A empresa tem a obrigação de emitir a CAT em caso de ocorrência de acidente 
de trabalho ou de suspeita médica de doença do trabalho. Assim, deverá ser 
preenchida pelo setor de Recursos Humanos da empresa.  Caso ela não o faça, o 
próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico 
que o assistiu, ou ainda, qualquer autoridade pública pode comunicar o acidente à 
Previdência Social.

qual o prazo para o trabalho exigir uma cat?
A lei não fala prazos para o trabalhador, mas para a empresa, que tem o prazo de 
um dia útil após o acidente para emitir a CAT, podendo ser multada, caso não o 
faça. Chama-se dia do acidente, o dia em que aconteceu o acidente ou, no caso de 
doença do trabalho, em suma, o dia em que foi feito o diagnóstico médico ou data 
em que se iniciou incapacidade laborativa, sendo correto considerar o que ocorrer 
primeiro. Já no caso da comunicação de acidente ser feita pelo próprio trabalhador, 
pelos dependentes, pela entidade sindical, pelo médico que o assistiu ou ainda por 
qualquer autoridade pública, não vigora o prazo acima.

qualquer acidente dentro de uma empresa deve ter uma cat?
O correto é emitir a CAT mesmo se for acidente sem afastamento. Nos primeiros 
15 dias, o afastamento ocorre sob encargo da empresa. Após os 15 dias, se houver 
necessidade de mais tempo de afastamento, este é por conta do INSS. Muitas 
empresas emitem a CAT somente nos casos em que é necessário afastamento por 
mais de 15 dias, ou seja, afastamento por conta da Previdência Social, mas isto não 
é correto. 

quem preenche o campo “ atestado médico” na cat?
O médico que o assistiu, o médico do trabalho ou um médico de confiança. No 
entanto, se o campo atestado não estiver preenchido e assinado, o trabalhador 
poderá apresentar o atestado médico original, conforme Instrução Normativa do 
INSS, que deverá ser grampeado à CAT, no qual deverá constar a descrição do 
atendimento médico realizado, o Código Internacional de Doenças (CID), o período 
provável para o tratamento, a assinatura e o carimbo do CRM ( Conselho Regional 

POR FELIPE MOREIRA

de Medicina). 

O acidente de trabalho é anotado na carteira de trabalho?
Segundo o artigo 30 da CLT, todos os acidentes de trabalho serão obrigatoriamente 
anotados pela Previdência Social na carteira de trabalho do trabalhador acidentado.

porque é importante a abertura de cat com notificação ao SuS e 
ao ministério do trabalho?

Porque gera informações estatísticas que permitem identificar os locais que oferecem 
riscos aos trabalhadores e indicar a necessidade de medidas de prevenção.
 

localização
A Saúde do Trabalhador fica à Rua Cônego Sizenando,  935. Tel.: 3272.1706 – Centro. 


