
ITAPETININGA
Semanário Oficial da Prefeitura de

Trabalho - Pág.20

Educação - Pág.05

ITAPETININGA, 17 DE AGOSTO DE 2013 | ANO VIII | Nº 378

Alimentação fora do lar é tema de pales-
tra do Sebrae para empresas do setor 
alimentício.

Alunos da rede municipal de ensino 
participam de Projeto Escola contra 
a Dengue.

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO | INFORMATIVO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO | ITAPETININGA.SP.GOV.BR | FACEBOOK.COM/PREFEITURADEITAPETININGA DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA

POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS

Administração - Pág.24

Estabelecida por lei, placas com-
parativas de porcentagem entre 
preço do álcool e gasolina. Os 
postos de combustíveis devem 
se adequar até 1º de outubro

APRENDA CULINÁ-
RIA PARA FESTAS

Novo curso do Fundo 
Social de Itapetininga

Gabinete - Pág.20

LIVRO LANÇADO
Alunos do EJA tem 
autoria

Educação - Pág.22

ATUALIZAÇÃO DA CA-
DERNETA DE VACINA

Saúde - Pág.24

Grupo EmprEsarial 
invEstE 10 milhõEs Em 

itapEtininGa

Desenvolvimento - Pág.03



Página 2 17/08/2013

Equipe do “Espaço da Melhor Idade” em preparação para JORI 2013

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

Sec. de Admin. e Finanças: Luiz Paulo Ribeiro da Silva
Sec. de Agric. e Meio Ambiente: Antonio Carlos Marconi

Sec. de Cultura e Turismo: Antonio Marcos Polyceno
Sec. de Obras: Amadeu Graciano Zanolli

Sec. de Educação: Geraldo Miguel de Macedo
Sec. de Esporte e Lazer: Antonio Marcos Polyceno (Int.)

Sec. de Gabinete: Ismael José Stranak
Sec. de Governo: Ismael José Stranak

Sec. de Negócios Jurídicos: Eliel Ramos Maurício Filho
Sec. de Planejamento: Luiz Paulo R. da Silva (Int.)
Sec. da Promoção Social: Rogélio Barcheti Urrea

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

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

Presidente do FSS: Dalva Nunes Corrêa Di Fiori

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

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

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

Presidente: André Luiz Bueno (PSDB)

Vice-Presidente: Jair Aparecido de Sene (PMDB)

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

2º Secretário: José Davino Pereira (PR)

Antonio Fernando Silva Rosa Junior (PSDB)
Marcelo Nanini Franci (PSDB)

Selma Aparecida Freitas de Moraes (PRB)
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso (PSDB)

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

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

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

Miguel Arcanjo Máximo de Jesus (PV)
Fuad Abrão Isaac (PT)

Itamar José Martins (PMDB)
Adilson Ramos (PMN)

camaraitapetininga@camaraitapetininga.sp.gov.br
www.camaradeitapetininga.sp.gov.br
Rua Monsenhor Soares, 251 - centro
CEP: 18.200-640 - Tel. 15 3275.7600
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O EMPREENDIMENtO SERá cONStRuíDO EM uM tERRENO DE 7.200 M², PRóxIMO A REgIãO cENtRAl, cOM áREA cONStRuíDA DE 4.500 M²

A São Carlos Empreendimentos e 
Participações, uma das maiores em-
presas do ramo de construção civil do 
País, anunciou à Prefeitura Municipal 
que vai construir um centro comercial 
em Itapetininga em um investimento 
de aproximadamente 10 milhões de 
reais.

A Empresa possui a Rede Best 
Center em diversos municípios e ago-
ra decidiu a construção em Itapetinin-
ga. São centros comerciais localiza-
dos em cidades médias e grandes, que 
oferecem diversas opções comerciais, 
de alimentação e de serviços no mes-
mo lugar.   

Após reunião com o Prefeito e Se-
cretários Municipais onde foi apresen-
tado o projeto, a empresa informou o 
início das obras e previsão de inaugu-

ração em março do ano que vem.
O empreendimento será construído 

na Avenida Wenceslau Brás, altura do 
número 500 e ocupará um terreno de 
7.200 m2 com área construída de 4.500 
m2, terá 125 vagas de estacionamen-
to e deve gerar 100 empregos diretos 
durante a obra e após sua inauguração 
deve gerar cerca 150 empregos.

Na reunião dos empresários com o 
Executivo foi anunciado que o Grupo 
também irá construir um segundo em-
preendimento semelhante em Itapeti-
ninga que deverá ser nas proximidades 
da Vila Rio Branco.

A Prefeitura continua no trabalho 
de atração de novas empresas para Ita-
petininga, com objetivo de gerar mais 
empregos e aumentar a renda da nossa 
população.

luiz Moura e Rubens cardoso  diretores da São carlos Empreendimentos e Participações
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DIRIgIDO POR AlEx NEORAl, O ESPEtáculO uNE DANçA cONtEMPORâNEA A gRANDES cláSSIcOS DE RObERtO cARlOS

O espetáculo “As Canções Que Vo-
cê Dançou pra Mim”, na qual quatro 
casais dançam um grande pot-pourri 
de 72 canções do cantor e composi-
tor Roberto Carlos, se apresentam nos 
dias 17, às 20h e 18 às 19h no Sesi. 
Com direção e coreografia de Alex 
Neoral e dançarinos da Focus Cia. de 
Dança, o espetáculo será apresentado 
gratuitamente.

As Canções Que Você Dançou pra 
Mim leva ao público trabalhos do Rei 
que marcaram época e se tornaram 
clássicos da MPB. A trilha sonora 
evoca as décadas de 1960 a 1990, pe-
ríodo no qual o cantor alcançou várias 

Direção, concepção e 
coreografia: Alex Neoral 
Elenco: Alex Neoral, Carol Pires, 
Clarice Silva, Cosme Gregory, 
Lucas Nunes, Marcio Jahú, Marisa 
Travassos e Mônica Burity 
Direção de produção: Tatiana 
Garcias 
Produção executiva: Náshara 
Silveira e Paola Teles 
Iluminação: Binho Schaeffer 
Operação de luz: Phelipp Raposo 
criação e edição musical: Alex 
Neoral 
Edição de som: Rodrigo Marçal 
Figurino e visagismo: André Vital 
Ambientação cênica: Marcio Jahu 
confecção de figurino: Jacira 
Garcias 
Fotos: Marian Starosta e Cintia 
Pimentel 
Direção de palco: Wellison 
Rodrigues

Ficha Técnica

Espetáculo: “As canções que você 
dançou pra mim” 
local: Teatro do SESI Itapetininga 
- av. Padre Antonio Brunetti, 1.360, 
Vila Rio Branco
Datas e horários: 17/8, sábado, às 
20h, e 18/8, domingo, às 19h
capacidade: 246 lugares e 6 para 
cadeirantes
Duração: 55 minutos
classificação indicativa: livre
Modalidade: adulto
gênero: dança
Informações: (15) 3275-7949
Entrada gratuita – Os ingressos 
serão distribuídos 1 hora antes do 
início do espetáculo

Serviço

gerações ao mesmo tempo. Entre os 
grandes sucessos que serão dançados, 
músicas como Detalhes, Outra Vez, 
Desabafo, Cama e mesa e O Calham-
beque. 

Exagerando na musicalidade e 
abusando do bom humor, os dançari-
nos trazem para a cena todo o roman-
tismo proveniente das canções de Ro-
berto Carlos. Com um belo casamento 
entre música e dança, As Canções Que 
Você Dançou pra Mim foi eleita pelo 
jornal O Globo um dos dez melhores 
espetáculos de 2011. 

Desde 2000, a Focus Cia. de Dança 
desenvolve um trabalho significativo 
para a dança contemporânea brasilei-
ra. Com uma dança sofisticada, vigo-
rosa e direta em sua comunicação, os 
dançarinos buscam uma marca autên-
tica a cada espetáculo. 

foto: cintia Pimentel
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O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas convida os 
empresários para participar de uma ofi-
cina que abordará o tema “Marketing 
para novos negócios” que será realizada 
no dia 28 de agosto, às 19h, no Sindicato 
Rural. Os interessados devem procurar a 
unidade do Sebrae e se inscrever as va-
gas são limitadas e gratuita.

A oficina que sensibiliza o participan-
te para utilização de alguns conceitos  de 
marketing na gestão do negócio , visando 
o posicionamento correto da empresa no 

mercado e adequação do produto, ponto, 
preço e promoção de acordo o público.

Conhecimento do marketing e da 
sua estrutura básica de funcionamento, 
compreensão da importância do marke-
ting para o sucesso de qualquer negó-
cio, estímulo à visão mercadológica e 
a uma atitude de busca da comunidade 
com seus clientes, predisposição a de-
senvolver recursos próprios de marke-
ting e execução de um plano mínimo de 
ações que permita o início ou revisão do 
marketing na empresa do participante.

VAgAS lIMItADAS E gRAtuItAS
local: Sindicato Rural de Itapetininga
End: Rua Campos Sales, 219 – Centro - 
Itapetininga/SP
Informações : (015) 3272-9210 e 3272-9218.

PAE SEbRAE ItAPEtININgA
R: Campos Sales, 230 – Centro - Itapetininga

Parceria: SEBRAE-SP - Prefeitura de 
Itapetininga - Associação Comercial de 
Itapetininga – Sindicato Rural de Itapetininga

VOltADA AO MARkEtINg, A OFIcINA é gRAtuItA E SERá REAlIzADA DIA 28 DE AgOStO, àS 19h, NO SINDIcAtO RuRAl

conhecimento sobre marketing favorece bons negócios

projEto Em Escolas municipais consciEntiza sobrE a dEnGuE
Secretaria de Educação

AS cRIANçAS PARtIcIPARAM DE gINcANAS PARA APRENDER E ENSINAR SObRE O MOSquItO tRANSMISSOR DA DENguE

Serviço

Na última semana as escolas munici-
pais organizaram apresentações de diver-
sos trabalhos realizados pelas crianças, co-
mo maquetes, teatro, filmagens, paródias, 
entre outras atividades, finalizando uma 
importante ação de prevenção à dengue.

 A Vigilância Epidemiológica, por meio 
do Controle de Vetores, em parceria com 
as Escolas Municipais, visitou diversas es-
colas, levando material e tirando dúvidas 
sobre a vida do mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da Dengue, e sobre as manei-
ras de se prevenir a doença.

 Segundo, Maria Cristina Mastromau-
ro, Diretora da EMEF Evanilde Shirley, 
situada na Vila Prado, o tema deve exceder 
o ambiente escolar, por isso, a Escola orga-
nizou uma passeata no bairro, lembrando 
aos moradores à importância de se preve-

nir a doença.
O coordenador da equipe de combate 

a Dengue, Fabrício Protázio, informou que 
no ano passado não foram registrados ca-
sos de Dengue e que neste ano até o mês 
de julho já foram registrados 15 casos de 
Dengue confirmados.  “Fazemos o moni-
toramento de focos dos mosquitos em di-
versos bairros, o trabalho da Vigilância é 
intenso e constante, mas também depende 
da colaboração de todos.” 

Assim como o mosquito bota o ovo, 
que fica por meses esperando a água para 
eclodir, essas pessoas “botam” o conheci-
mento, que fica vivo nestas crianças espe-
rando oportunidade de agir. A ideia é que 
o conhecimento se alastre mais rápido que 
uma epidemia e que doença seja constante-
mente combatida pelo saber e o agir. com o uso de maquetes e outros recursos ação foca na prevenção à dengue
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POR MEIO DO ORçAMENtO PúblIcO, O MuNIcíPIO EStIMA AS REcEItAS quE IRá REcEbER E DEtERMINA AS DESPESAS quE REAlIzARá

A Prefeitura realizou no mês pas-
sado, as Audiências Públicas, que 
contaram com a participação de 427 
moradores de diversos bairros do mu-
nicípio, apresentando sugestões para 
os problemas identificados nos bairros.

Por meio do Orçamento Público, 
o município estima as receitas que irá 
receber e determina as despesas que 
realizará, planejando os investimentos 
necessários ao atendimento da popula-
ção.

A gestão de recursos públicos exige 
o estudo prévio sobre a receita e des-
pesas necessárias à execução do plano 
de ação do governo municipal, consi-
derando as finalidades do município.

A realização deste planejamento é 
feita por meio de três instrumentos, são 
eles: Plano Plurianual (PPA), Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

A Constituição Federal exige de 
todos os municípios do país para que 
apliquem os recursos públicos, ou seja, 
as receitas resultantes de impostos que 
compõe o orçamento, conforme índi-
ces mínimos e máximos, da seguir a 
forma: Mínimo de 25% em Educação, 
mínimo de 15% na Saúde e o máximo 
de 54% com salários de funcionários 
públicos. 

No município de Itapetininga na 
média plurianual do orçamento, foram 
aplicados em torno de 27% dos recur-
sos na educação, 28% na saúde, 40% 
com salário de funcionários públicos, 
restando, portanto apenas 5% do or-
çamento para os demais investimentos 

nas secretarias de Obras e Serviços, 
Agricultura e Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo, Esporte e Lazer, Planeja-
mento, Administração e Finanças, Pro-
moção Social, Trabalho e Desenvolvi-
mento, e Trânsito e Cidadania.

A Receita Municipal de Itapetinin-
ga é composta em média de 80% de 
transferências Federais e Estaduais, re-
ferente à cota parte dos impostos ITR, 
IPI, ICMS e IPVA, repassados pela 
união e pelo governo do estado de são 
Paulo. 

Sendo assim, somente 20% do or-
çamento municipal é proveniente de 
receitas próprias, que são os impostos 
municipais, tais como:  IPTU, ISS,  IT-
BI e demais taxas.

O município arrecada com o IPTU, 
um total de 2,4% do orçamento anu-
al, sendo o IPTU o Imposto Predial e 
Territorial Urbano, que os contribuin-
tes proprietários de imóveis ou terreno 
pagam a prefeitura. O ISS é o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
que é pago a Prefeitura pelos presta-
dores de serviços, quando a população 
pede a nota fiscal, REPRESENTAN-
DO 5,7% da arrecadação ANUAL.

Uma das medidas para melhorar a 
arrecadação do ISS no município, foi a 
implantação da Nota Fiscal Eletrônica, 
sendo importante a conscientização da 
população para que exija sempre a no-
ta fiscal, pois esse imposto recolhido é 
revertido em benefícios para a cidade.

A arrecadação de Itapetininga, em 
comparação com outras cidades da re-
gião, que tem quase o mesmo número 

de habitantes, é muito baixa, uma vez 
que Itapetininga, com cerca de 150 ha-
bitantes,  possui uma receita tributária 
de  R$ 31 milhões,  em 2012.

Em comparação com as cidades de 
Tatuí, Botucatu, Votorantim e Itu, con-
forme se verifica no gráfico a seguir, o 
nosso município possui a menor arre-
cadação.

Apesar de Itapetininga ter a 3ª 
maior extensão do Estado de São 
Paulo  e ser o 1º PIB Agrícola, a 
arrecadação do ITR (Imposto Terri-
torial Rural) é de R$ 650 milhões/
ano, um valor insignificante pelo 
tamanho das propriedades rurais do 
município.
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AtA DE REuNIãO DA DIREtORIA DO cOMDEMA, REAlIzADA àS 
16 hORAS DO DIA 05/08/2013.

Presentes: Decio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens So-
ares Hungria Neto, secretário, representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, 
representante da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Renato Vieira de 
Moraes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Eres Franciosi, 
representante da Associação Comercial de Itapetininga; Eliane Girardi, represen-
tante do CRECI; Wilson Rodrigues Jr., representante da SABESP; Zeca Pompeu 
Piza e Alberto Albatomi, representantes da DNA Florestal.

Requerimentos:
Protocolo nº 1.496/2013 + 29.749/2013 – Deferido, mediante compensação 

ambiental prévia, preferencialmente no local, na razão de 25:1 (nativa) a espécies 
de numerais 1 ao 32 descritas na planta, devendo proceder a elaboração de relató-
rio fotográfico anual, no período de dois anos; as demais espécies, localizadas em 
área de preservação permanente, deverão ser objeto de autorização da CETESB, 
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;

Protocolo nº 23.484/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental na 
razão de 25:1 (nativa), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e

Protocolo nº 24.897/2013 – Deferido, mediante compensação ambiental pré-
via, preferencialmente no local, na razão de 25:1 (nativa), devendo proceder a 
elaboração de relatório fotográfico anual, no período de dois anos, conforme Lei 
Municipal nº 2.949/1989.

Andamentos:
O COMDEMA recebe a solicitação de supressão do Sr. Christian Kapolla, 

para remoção de espécie nativa localizada no KM 65 da Rodovia SP 129, estrada 
que liga os Municípios de Itapetininga e Tatuí, no entanto, tendo em vista a com-
plexidade e relevância do referido pleito, o Conselho, neste ato, encaminha aos 
membros da Defesa Civil de Itapetininga, consulta acerca da viabilidade deste 
requerimento, aguardando resposta pelo prazo de quinze dias.

REF. tERMO DE APlIcAçãO DE PENAlIDADE

  Considerando o Parecer Jurídico nº1643/2013-15 emitido na data de 05 
de maio de 2013 e Notificação devidamente recebida na data de 06 de junho de 
2013, bem como frente à absoluta inércia do instituto Social Varti em esclarecer 
as irregularidades apontadas, determino a aplicação da penalidade de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo 
máximo de cinco anos, a contar da data de publicação da penalidade, nos ter-
mos da cláusula 6.1.4 do instrumento contratual e art. 87, VI da Lei nº 8.666/93, 
em virtude do descumprimento das Cláusulas contratuais: 1.1, 4.1, 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.12, 5.1.15 do Contrato Emergencial nº 03/2013, que teve como objeto o ge-
renciamento e a administração, operacionalização e execução da assistência am-
bulatorial e hospitalar do Hospital Regional de Itapetininga “Doutor Léo Orsi 
Bernardes”, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade 
com a Lei Federal n.º8.666/93 e suas alterações.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

ViGiLÂnCiA sAnitAriA MuniCiPAL
DesPACho DA DiretoriA –12 De AGosto 2013

ProDutos e serViços reLACionADos à sAúDe

lAuDA Nº20

DEFERIMENtO DE lIcENçA DE FuNcIONAMENtO INIcIAl - 
áREA DE AlIMENtOS.

(Prot.1885/2013. Proc. 0290/2013– Atividade- serviços ambulante – SILVIA 
DE FATIMA GRAÇA).

(Prot.0973/2013. Proc. 0118/2009 - atividade – restaurante – PATRICIA TEI-
XEIRA DA C. ARRUDA-ME).

(Prot.1865/2013 Proc. 0288/2013– atividade - bar- RUAN DIEGO C. FOGA-
ÇA).

(Prot.0561/2013. Proc. 0075/2013 – atividade - restaurantes – BRUNA BA-
TISTA GILDE –MEI).

(Prot. 0982/2013. Proc.0166/2013- atividade - restaurante – RENATA DOS 
SANTOS RODRIGUES PIZZARIA-ME).

(Prot. 1754/2013. Proc. 0267/2013- atividade- com. varejo. minimercados- 
ROBERTO DE MELO PAIXÃO- ME).

(Prot. 1834/2013. Proc. 0286/2013- atividade- bar - ELZA RODRIGUES DA 
ROSA- MEI).

(Prot. 1443/2013. Proc.0226/2013 - atividade - padaria e confeitaria – MARIO 
ROBERTO CARDOSO – MEI).

(Prot. 1802/2013. Proc. 0275/2013-atividade - bar – FERNANDA MORAES 
DE QUEIROS).

(Prot. 1436/2013. Proc. 0225/2013- atividade -restaurantes - WALDIR DOS 
SANTOS RESTAURANTE-ME).

(Prot. 0309/2013. Proc. 0033/2013 - atividade – restaurantes- DANIELA D. 
BRISOLA DE ALMEIDA).

(Prot. 1864/2013. Proc. 0287/2013 –atividade – bar – MARIA GA. DE OLI-
VEIRA MEDEIROS BAR EIRELI – MEI).

(Prot. 1858/2013. Proc. 0283/2013 – atividade – minimercado – DAVI DE 
ALMEIDA LAURINDO- MEI). 

cANcElAMENtO DE lIcENçA/cADAStRO DE FuNcIONAMENtO 
– áREA DE lIMENtOS.

(Prot. 1950/2013 Proc.0403/2010–atividade – mercearia – DANIELE AIRES 
BRANCO- MEI).

(Prot. 1829/2013 Proc.0279/2013 – atividade – restaurante – JOSIELI AP. DE 
SOUZA NASCIMENTO LIMA).

DEFERIMENtO DE RENOVAçãO DE lIcENçA DE 
FuNcIONAMENtO - áREA DE SAúDE

(Prot.1823/2103 Proc.0046/2002–atividade – odontológico - ANTONIO RO-
BERTO LEONÉL DOS SANTOS).  

(Prot.1837/2013 Proc.0023/2000 -atividade- médica-ELNESER & GANEN 
S/C LTDA).

(Prot.1843/2013 Proc.033/20000 - atividade-médica-Raios-X-ELNESER & 
GANEN S/C LTDA).

(Prot. 1870/2103 Proc.0029/2004 -atividade – médica – MARIO CARNEIRO 
NETO).

AltERAçãO DE DADOS cADAStRAIS - RAzãO SOcIAl – áREA 
DA SAúDE

(Prot. 1901/2013 Proc. 0219/2011 – atividade – DROGARIA WALDOMIRO 
DE CARVALHO LTDA – ME).

AltERAçãO DE DADOS - (cNAE) AREA DA SAúDE.
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(Prot.1985/2013 Proc. 0371/2012 – atividade médica – CENTRO CLINICO 
INTELIMEDLTDA EPP). 
AtERAçAO DE DADOS cADAStRAIS – ASSuNçãO RESP. lEgAl – 

áREA DA SAúDE.
(Prot.1874/213 Proc. 0032/1999 - atividade – instituições de longa permanên-

cia p/ idosos – JOSUÉ BUENO).

AltERAçãO DE DADOS cADAStRAIS – bAIxA – RESP. lEgAl 
AREA DA SAúDE.

(Prot.1874/2013 Proc.0032/1999 – atividade – instituições de longa perma-
nência p/ idosos - CESAR MENDES).

AltERAçãO DE DADOS cADAStRAIS – ASSuNçãO RESP. téNc. 
- áREA DE SAúDE.

(Prot.1907/2013 Proc.0312/2004 –atividade- farmacêutica- SBST. 01 - LETÍ-
CIA SOARES DE CARVALHO – RAIA DROGASIL).

 
(PROt.1907/2013. PROc.0312/2004– AtIVIDADE –FARMAcêutIcA 

- tAlItA gARcIA FERREIRA – RAIA DROgASIl).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BXA. RESP. TÉCNICA – 

ÁREA SAÚDE.

(PROt.1907/2013 PROc. 0312/2004 - AtIVIDADE 
-FARMAcêutIcA-tAlItA gARcIA FERREIRA-RAIA-DROgASIl) 

GerALDo Fortes soBrinho
 DIR. VIGILâNCIA SANITÁRIA

ExtRAtO DE tERMO DE cONVêNIO Nº 44/2013
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO.
OBJETO: garantir recursos para aquisição de equipamentos para o Hospital 

Regional de Itapetininga.
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 796.670,00 (3 meses).
Assinatura: 05/08/2013.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 30/10/2013.
Itapetininga, 05 de agosto de 2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA 
PREFEITO MUNICIPAL

CoorDenADoriA Do ControLe De Zoonoses
DesPACho DA DiretoriA – 16 De AGosto De 2.013

EDItAl DE PublIcAçãO

Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 06 de agosto de 2.012, 
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 (um) Cavalo, de pelagem Alazã Salpicada, adulto, com cerca de 05 (cinco) 
anos de idade, Mestiço de Quarto de Milha com Mangalarga.

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 – 16 De AGosto De 2.013

EDItAl DE PublIcAçãO

Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 06 de agosto de 2.012, 
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 (um) Cavalo, de pelagem Douradilha Salpicada, adulto, com cerca de 07 
(sete) anos de idade, Mestiço de Mangalarga.

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 – 16 De AGosto De 2.013

EDItAl DE PublIcAçãO

Em cumprimento ao Decreto Municipal Nº 923, de 06 de agosto de 2.012, 
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) Mula (Muar), de pelagem Pinhão, adulta, com cerca de 07 (sete) 
anos de idade.

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

O adotante ficará responsável pelo transporte do animal.

BeneDito MArQues DA siLVA Junior
COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSES

EDItAl DE AutuAçãO E NOtIFIcAçãO

 Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de 
Multa de n. 358/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Virgilio de Rezende, 
Centro, com inscrição cadastral n. 01.06.056.0078.001, no valor de R$ 3.166,00 
(Três mil cento e sessenta e seis reais), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 
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26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.741/13 de 16.07.2013;

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

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

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

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDItAl DE AutuAçãO E NOtIFIcAçãO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 352/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Estevan Larizatti, 
Vila Judith, com inscrição cadastral n. 01.07.018.0091.001, no valor de R$ 307,00 
(Trezentos e sete reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 
4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da 
Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.709/13 de 15.07.2013;

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

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

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

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDItAl DE AutuAçãO E NOtIFIcAçãO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 367/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Laurindo Ferreira 

Filho, Vila Piedade, com inscrição cadastral n. 01.02.141.0183.001, no valor de 
R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o arti-
go 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 
e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.805/13 de 25.07.2013;

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

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

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

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDItAl DE AutuAçãO E NOtIFIcAçãO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 381/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua José de Freitas, Vi-
la Piedade, com inscrição cadastral n. 01.02.021.0169.001, no valor de R$ 158,39 
(Cento e cinqüenta e oito reais e trinta e nove centavos), tendo em vista que dei-
xou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei 
nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de 
manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mes-
mo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos 
artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997 e artigos 1º. e 2º. da 
Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notifica-
ção n. 2.867/13 de 01.08.13;

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

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

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

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

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

1- Rua Joracy Cruz, Jardim Monte Santo – 06.23.004.0445.001 – 
06.23.004.0455.001

2- Rua José Martinho Asen, Jardim Monte Santo – 06.23.004.0131.001 – 
06.23.004.0141.001

3- Rua Carlos Bonini, Vila Carolina – 01.09.108.0321.001
4- Rua José Carlos de Abreu, Chacara Sottemo – 13.24.035.0434.001
5- Rua Jamil Aboarrage, Portal da Figueira – 01.04.067.0640.001
6- Rua Rio Verde, Jardim das Rosa – 01.02.090.0050.001
7- Rua Vnte, Res. Cambui – 01.09.448.0082.001 – 01.09.448.0109.001 – 

01.09.448.0227.001
8- Rua Setsuco Akioshi, Cambui – 01.09.437.0103.001
9- Av. Nisshimbo do Brasil, Vila Camarão – 01.14.135.0929.001
10- Rua Antonio de Medeiros, Jardim Bela Vista – 01.09.147.0288.001
11- Rua José Carlos Aguirre, Atenas do Sul – 01.09.046.0096.001
12- Rod. Aristides da Costa Barros, Vila Mazzei – 01.01.082.0447.001
13- Rua Roque Cesario Albino, Vila Nastri – 01.10.069.027.001
14- Rua Lazaro Ferraz Pacheco, Vila Carolina – 01.09.088.0133.001
15- Rua Davino da Costa Calhares, Jardim Bela Vista – 01.09.155.0405.001
16- Rua José Quirino Vieira, Central Parque 4L – 01.10.026.0299.001 – 

01.10.026.0309.001 – 01.10.026.0319.001

- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, 
conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e de-
mais penalidades previstas na mesma Lei. 

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDItAl DE AutuAçãO E NOtIFIcAçãO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 287/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Ricardo Martins, 
Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03.013.0212.001, no valor de 
R$ 341,00 (Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que deixou de cum-
prir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a cons-
trução do muro e passeio.

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

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDItAl DE AutuAçãO E NOtIFIcAçãO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição 
de Multa de n. 323/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson Suardi, 
Vila Nastri, com inscrição cadastral n. 01.03.084.0681.001, no valor de R$ 341,00 
(Trezentos e quarenta e um reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 

1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção do muro 
e passeio.

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

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDItAl DE AutO DE INFRAçãO E NOtIFIcAçãO DE 
lANçAMENtO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação 
de Lançamento de n. 17/08/2013 ao proprietário do imóvel sito a Rua Prudente de 
Moraes, – Centro, com inscrição cadastral n. 01.02.085.0456.001, no valor de R$ 
4.773,60 (quatro mil e setecentos e setenta e reais), mais um acréscimo de 20% 
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 954,72 (novecentos e 
cinqüenta e quatro centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação 
n. 1203/01/2013, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Municí-
pio no dia 19 de janeiro de 2013, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 
de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data desta publicação, nos termos do pará-
grafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme 
processo administrativo n. 1.574 de 15 de janeiro de 2013;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel 
deverá estar ciente que o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Pre-
feitura, onde será objeto de Execução Judicial;

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETORA DEPTO. RECEITA 

EDItAl DE NOtIFIcAçãO

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

1- Rua Antenor da Silva, Atenas do Sul – 01.09.044.0387.001 – 
01.09.044.0376.001 – 01.09.044.0365.001 – 01.09.044.0354.001

2- Rua Brasilio Ayres Ribas, Jardim Santa Inês – 01.02.440.0010.001
3- Rua Francisco Giriboni, Vila Nastri – 01.14.024.0132.001
4- Rua Adolfo de Arruda Mello, Jardim Itália – 01.12.047.0112.001
5- Rua Antonio Rodrigues Arzão, Portal da Figueira – 01.04.060.0257.001
6- Rua João Batista Ribeiro, Jardim Santa Inês – 01.02.570.0290.001
7- Rua Oswaldo Cruz, Jardim Florestal – 01.07.074.0251.001 – 

01.07.074.0261.001 – 01.07.074.0284.001
8- Rua Arlindo Gomes da Silva, Vila Mazzei – 01.01.086.0274.001

- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, 
conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e de-
mais penalidades previstas na mesma Lei. 
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LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ExtRAtO DE cONVêNIO Nº 42/2013

CEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENENTE: CESIM – Centro Social Irmã Madalena
OBJETO: Repasse de Recursos Financeiros no valor de R$ 8.250,00 (oito mil, 

duzentos e cinquenta reais), dividido em 06 parcelas.
Assinatura do Convênio: 01 de julho de 2013.
Vigência: 06 meses.  

MEMORANDO N° 2286/2013

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

Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados no 
Requerimento protocolado sob o nº. 31713/2013, em Sindicância nº. 30/2013, 
determinando a respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que se 
fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relató-
rio no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 13 de agosto de 2013.

SINDIcâNcIA N° 0030/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força 
da Portaria n. 560, de 27 de julho de 2012 e Portaria n. 674, de 23 de outubro de 
2012, em atenção ao REQUERIMENTO N° 31713/2013, assim como nos termos 
do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 
2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração 
das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como interes-
sada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 13 de agosto de 2013.

A CoMissÃo PerMAnente De sinDiCÂnCiA

AViso De eDitAis
EDItAl DE AbERtuRA DO PREgãO PRESENcIAl Nº 71/2013  - 

PROcESSO Nº 105/2013.
 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: 

contratação de empresa para fornecimento de refeição para os trabalhadores da 
CODASP – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. SES-
SÃO: Dia 30.08.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDItAl DE AbERtuRA DO PREgãO PRESENcIAl Nº 72/2013 
(SIStEMA DE REgIStRO DE PREçOS)

Processo nº 106/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço por lote OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de areia - SE-
CRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  SESSÃO: Dia 30.08.2013 a partir das 
15:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDItAl DE REAbERtuRA DA tOMADA DE PREçOS Nº 006/2013
Processo nº 079/2013. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor pre-

ço global OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM VISTAS A  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO ROQUE, 
DISTRITO DE GRAMADINHO, POSTO DE SAÚDE PSF CHAPADINHA, 
POSTO DE SAÚDE PSF CHAPADA GRANDE, UBS RIO BRANCO, POSTO 
DE SAÚDE PSF TABOÃOZINHO, EM CONVÊNIO COM  O FUNDO NA-
CIONAL DE SAÚDE – PORTARIA Nº2.807 DE 06/12/2012, PROGRAMA DE 
REQUALIFICAÇÃO DE UBS – REFORMAS, COM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser 
apresentados até o dia  06 de setembro de 2013, impreterivelmente até às 10:00 
Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na 
Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  
02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOS-
TA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no 
mesmo dia 06/09/2013 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga - térreo. LUIS ANTONIO DI FIORI FIO-
RES COSTA.

EDItAl DA tOMADA DE PREçOS Nº 008/2013
Processo nº 107/2013. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor pre-

ço global OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PA-
RA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI 
VALTER ALIBERTI JUNIOR - ITAPETININGA-SP - CONFORME DESCRI-
MINADO EM MEMORIAL DESCRITIVO (PROJETO BÁSICO) , PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS COM PREÇOS UNITÁRIOS E 
CUSTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ANEXOS AO 
PROCESSO. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser 
apresentados até o dia  09 de setembro de 2013, impreterivelmente até às 10:00 
Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na 
Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em  
02 (dois) ENVELOPES,  referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOS-
TA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no 
mesmo dia 09/09/2013 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga - térreo. LUIS ANTONIO DI FIORI FIO-
RES COSTA.

EDItAl DE REAbERtuRA DO PREgãO PRESENcIAl Nº 54/2013 
(SIStEMA DE REgIStRO DE PREçOS)

Processo nº 086/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Pre-
ço pelo lote OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS 
MÁQUINAS ROÇADEIRAS COSTAIS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. SESSÃO: Dia 02 de setembro de 
2.013 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – II. 

Os editais estarão disponíveis no site http://portal.itapetininga.sp.gov.br/licita-
cao no tópico Pregão Presencial.  Itapetininga, 16 de agosto de 2013. 

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

tERMO DE hOMOlOgAçãO E ADJuDIcAçãO
toMADA De Preços n.º. 007/2013

ProCesso nº.: 080/2013
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 

disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas atualizações, HO-
MOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório acima, a empresa:  Cons-
trutora Madri Ltda. que apresentou proposta no valor total de R$ 1.075.288,49 
(um milhão, setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove 
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centavos).
Itapetininga, 16 de agosto de 2013. 

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

EDItAl DE:  AutO DE INFRAçãO E IMPOSIçãO DE MultA E 
SEguNDA NOtIFIcAçãO Nº 939/2013

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação Auto de Infração e 
Imposição de Multa de n. 44/2012 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura atra-
vés da inscrição municipal n. 26.150 e do CPF/CNPJ n. 01.022.183/0001-09, com 
o ramo de atividade de “COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PE-
ÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS, PARA USO DO-
MÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO. REPARAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL 
E DOMÉSTICO”, no valor de R$ 419,84 (Quatrocentos e dezenove reais e oitenta 
e quatro centavos) conforme constante na alínea “a” do inciso VII 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.

- 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 Janeiro de 2008 até a presente data;

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

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

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

5. Declaração Anual do Simples Nacional, referente ao período de Janeiro 
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, 07 de Agosto de 2013.

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDItAl DE: AutO DE INFRAçãO E IMPOSIçãO DE MultA E 
SEguNDA NOtIFIcAçãO

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Imposição de Multa de n. 55/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura 
através da inscrição municipal 25.923 e do CNPJ nº09.230.041/0001-49, com ra-
mo de atividade de “serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, 
no valor de R$ 419,84 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) 
conforme constante na alínea “a” do inciso VII 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.

- Fica, ainda, a empresa NOTIFICADA (notificação nº948/2013), no prazo 
de 10 (dez) dias, a apresentar na Prefeitura Municipal de Itapetininga – Divisão 
Tributária a seguinte documentação fiscal:

1. Livro de registro de notas fiscais de prestação de serviços correspondente 
ao período de Janeiro de 2008 até a presente data;

2. Notas Fiscais de prestação de serviços correspondente ao período de Ja-
neiro de 2008 até a presente data;

3. Comprovantes de recolhimento de ISSQN, referente ao período de Janei-
ro de 2008 até a presente data;

4. Extrato mensal de recolhimento de ISSQN do Simples Nacional (PG-
DAS), referente ao período de Janeiro de 2008 até a presente data;

5. Declaração Anual do Simples Nacional, referente ao período de Janeiro 
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, 07 de agosto de 2013.

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMEN-
TO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Notificação de Lançamento de n. 105/2013 para a empresa cadastrada nesta Pre-
feitura através da inscrição municipal n. 24.613 e do CPF/CNPJ n. 122.612.398-
82, com o ramo de atividade de “VIGIA AUTÔNOMO”, 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$ 485,25 (quatrocentos e oitenta e cinco reais 
e vinte e cinco 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. 13.081 de 15 
de março de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 11.02 
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, 07 de Agosto de 2013.

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDItAl DE:  AutO DE INFRAçãO E NOtIFIcAçãO DE 
lANçAMENtO 
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- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração 
e Notificação de Lançamento de n. 112/2013 para a empresa cadastrada nesta Pre-
feitura através da inscrição municipal n. 19.468 e do CPF/CNPJ n. 144.916.618-
04, com o ramo de atividade de “SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERCADO-
RIAS”, 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$ 1.050,80 (um 
mil e cinquenta reais e oitenta 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. 17.962 de 10 de abril de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme 
subitem 26.01 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, 07 de Agosto de 2013.

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMEN-
TO 

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infra-
ção e Notificação de Lançamento de n. 135/2013 para a empresa cadastrada nes-
ta Prefeitura através da inscrição municipal n.1-16.362-41-82 e do CPF/CNPJ 
n.01.352.722/0001-78, com o ramo de atividade de “COMÉRCIO VAREJISTA 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, SERVIÇO DE OFICINA ME-
CANICA E MARCENARIA”, com paradeiro desconhecido no município, atra-
vés de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Comple-
mentar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor 
de R$1.841,04 (mil oitocentos e quarenta e um reais e quatro 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. 13.880 de 20 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, 07 de agosto de 2013.

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDItAl DE: NOtIFIcAçãO
- Fica a empresa com Inscrição Municipal 0-22-505-00-00 NOTIFICADA 

(notificação nº1008/2013), no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar na Prefeitura 
Municipal de Itapetininga – Divisão Tributária a seguinte documentação fiscal:

1. Livro de registro de notas fiscais de prestação de serviços correspondente 
ao período de junho de 2012 até a presente data;

2. Notas Fiscais de prestação de serviços correspondente ao período de ju-
nho de 2012 até a presente data;

3. Comprovantes de recolhimento de ISSQN, referente ao período de Janei-
ro de 2008 até a presente data;

- Fundamento: Nos termos dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacio-
nal combinado com as disposições constantes artigo 398 da Lei Complementar 
Municipal nº 13 de 29 de dezembro de 2003 –C.T.M.

Itapetininga, 07 de agosto de 2013.

LuiZ CArLos CArDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

RESOluçãO cMAS - Nº 02/2013
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve:
Em reunião do colegiado realizada no dia 21 de maio de 2013, pactuar e de-

liberar sobre o Termo de Adesão ao ACESSUAS Trabalho – Programa Nacional 
de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho, no sistema SUAS WEB, por 
intermédio da Secretaria de Promoção Social, cujo objetivo é promover a integra-
ção dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho, por meio de ações 
articuladas e mobilização social, para o período de 2012 até 2014, com pactuação 
de metas anuais.

Itapetininga, 21 de maio de 2013.

AnA MAriA MurosAki MArCZuk
PRESIDENTE DO CMAS

RESOluçãO cMAS - Nº 03/2013
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
Em reunião do colegiado realizada no dia 18 de junho de 2013, pactuar e de-

liberar sobre o Termo de Aceite e Compromisso, que dispõe sobre o Processo de 
Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para o 
público prioritário do Cad-Único por intermédio da Secretaria de Promoção So-
cial,  de acordo com as regras contidas na Resolução CIT nº 01/2013.

Itapetininga, 18 de junho de 2013.

AnA MAriA MurosAki MArCZuk
PRESIDENTE DO CMAS

EDItAl DE chAMAMENtO – 088/2013
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 re-
ferido Edital, no período de 19 a 23 de agosto 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:– TRATORISTA – Ref. 06
noMe      rG           CLAs.
EDNILSON TEIXEIRA DE PAIVA   43.323.407-6 4°
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LUIZ CARLOS RAMOS    20.581.766-X 5°

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

Itapetininga, 14 de agosto de 2013.

JosÉ Antonio DeLGADo LeoneL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDItAl DE chAMAMENtO – 089/2013
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 re-
ferido Edital, no período de 19 a 23 de agosto 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           CLAs.
JOSE ADENILSON FERREIRA   2.181.410-8 29°
MARCELO MEDEIROS ZAGLOBINSKI  21.266.499-2 30°
ADRIANO SABINO DOS SANTOS   26.448.738-2 31°
ARAMIS CARLOS NATAL APARECIDO  40.728.114-9 32°

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

Itapetininga, 14 de agosto de 2013.

JosÉ Antonio DeLGADo LeoneL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDItAl DE chAMAMENtO – 090/2013
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 re-
ferido Edital, no período de 19 a 23 de agosto 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:– MARCENEIRO – Ref. 07
noMe      rG           CLAs.
ROBSON HAUBT DE OLIVEIRA   33.278.459-9 2°

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

Itapetininga, 14 de agosto de 2013.

JosÉ Antonio DeLGADo LeoneL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

lEI Nº 5.737, DE 16 DE AgOStO DE 2013
Altera a Lei Municipal nº 5.689, de 8 de fevereiro de 2013 que “Autoriza 

o Município de Itapetininga a alienar em dação em pagamento de benfeitorias 
necessárias e úteis realizadas, o imóvel situado na Vila Aparecida, e dá outras 
providências.

(Projeto de Lei nº 68/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo)

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 artigo 1º da Lei Municipal nº 5.689, de 8 de fevereiro de 2013 passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Fica o Município de Itapetininga autorizado a alienar à Sra. Maria 
Escolastica Albuquerque Diniz Pires, à título de dação em pagamento, mediante 
escritura pública, área de terra de propriedade da Prefeitura Municipal localiza-
da na Vila Aparecida, sendo parte integrante da Matrícula 60.014, devidamente 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, com as seguintes 
medidas e confrontações:

“Um terreno urbano, de formato retangular, localizado no lado par da Rua 
Dom Stanislau, na quadra completada pelas Ruas Cásper Libero, Sueli Aparecida 
Carvalho de Arruda e João Batista de Oliveira, no local denominado Vila Apa-
recida, na cidade e Comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e 
confrontações: Inicia a descrição ao vértice 1, localizado no lado par da Rua Dom 
Stanislau, distante 41,30 metros da esquina com a Rua João Batista de Oliveira; 
deste segue até o vértice 2, distante 30,80 metros da esquina com a Rua Cásper 
Libero, no azimute-UTM  167°39’01”, em uma distância de 9,67 metros, confron-
tando com lado par da Rua Dom Stanislau; defletindo à direita segue até o vértice 
3, no azimute-UTM 257°39’01”, em uma distância de 30,00 metros; defletindo 
à direita segue até o vértice 4, no azimute-UTM 347°39’01”, em uma distância 
de 9,67 metros; defletindo à direita segue até o vértice 1, início da descrição, no 
azimute-UTM de 77°39’01”, em uma distância  de  30,00  metros,  confrontando  
do  vértice  2  ao  vértice  1,  com  imóvel  de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Itapetininga, encerrando uma área de 290,10 m².” (N.R.)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezesseis dias de agosto 
de 2013.

isMAeL JosÉ strAnAk
SECRETÁRIO DE GABINETE

DEcREtO Nº 1.086, DE 08 DE AgOStO DE 2013
Dispõe sobre transferências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal 

de Itapetininga, de acordo com a Lei Municipal nº 5.736, de 07 de agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, no uso de suas atribuições legais, 
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a fazer a transferência de fontes 

de recursos, no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), destinados a 
atender as seguintes rubricas:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0001.2001.3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 

R$         30.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil R$         30.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

R$       250.000,00
TOTAL R$       310.000,00
Art. 2° O recurso para cobertura das transferências, referido no artigo anterior, 

será coberto com a anulação parcial das rubricas da própria dotação orçamentária 
da Câmara Municipal de Itapetininga, na seguinte conformidade:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0001.1001.4.4.90.51 – Obras e Instalações R$     150.000,00
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01.031.0001.1001.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$     
150.000,00

01.031.0001.2001.3.3.90.38 – Arrendamento Mercantil R$       10.000,00
TOTAL - R$     310.000,00
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LuiZ PAuLo riBeiro DA siLVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEcREtO Nº 1.087, DE 9 DE AgOStO DE 2013
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.683 
de 26 de Dezembro de 2012; e

Considerando os autos do processo nº 33119-396/2013, protocolado nesta Pre-
feitura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito 

adicional suplementar no valor de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), des-
tinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:

02.06.01 – Secretaria Municipal  de Administração e Finanças
(94) – 041230025.1082 – 4490.51 – Obras e Instalações   

R$    303.000,00
Total das Suplementações       

R$    303.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguin-

tes dotações orçamentárias:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(93) – 041230025.1059 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente 

R$   303.000.00   
Total das Anulações        

R$   303.000.00
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 nove dias de agosto de 
2013.

LuiZ PAuLo riBeiro DA siLVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEcREtO Nº 1.088, DE 15 DE AgOStO 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 Complementar 
27, de 23 de dezembro de 2.008;

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

comissão da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento para a Secretaria de Ga-
binete, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria Técnica 

Administrativa.
Art. 2º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. I, de provimento em 

comissão da Secretaria de Obras e Serviços para a Secretaria de Cultura e Turis-
mo, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de Pro-
moção, Produção e Difusão Cultural.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 08/08/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de agosto de 
2013.

isMAeL JosÉ strAnAk 
SECRETÁRIO DE GABINETE

DEcREtO Nº 1.089, DE 15 DE AgOStO DE 2013
Dispõe sobre atribuições de cargos da Estrutura Administrativa Municipal, e 

dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais;
Considerando os autos do processo nº 33760-060/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, e
Considerando o disposto no artigo 6º, § 1º da Lei Complementar nº 26, de 27 

de junho de 2008. 
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam especificadas as atribuições e descrições dos cargos abaixo rela-

cionados pertencentes à Estrutura Administrativa Municipal:
I -  2612-05 – BIBLIOTECÁRIA – Referencia 11 – Ensino Superior Com-

pleto em Biblioteconomia e registro no CRB:
Organizar, coordenar, supervisionar e executar trabalhos relativos às ativida-

des biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catalogação, classificação, 
referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar, recuperar as 
informações de caráter geral ou específico e coloca-las à disposição dos usuá-
rios, seja em bibliotecas ou em centros de documentação e informação. Executar 
serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras 
e sistemas específicos, para armazenar e recuperar livros, colocando-os a dispo-
sição dos usuários; organizar fichários, catálogos e índices para possibilitar o ar-
mazenamento, a localização rápida e eficiente de livros de acordo com assuntos; 
planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de 
editoras efetuando levantamentos bibliográficos, selecionando a compra ou doa-
ção de livros para atualizar o acervo da biblioteca; atender o público que procura 
a biblioteca, indicando-lhe as fontes de informação, para facilitar as consultas e 
pesquisas; organizar o serviço de Intercâmbio, estabelecendo contatos ou corres-
pondências com associações, federações, órgãos e outras bibliotecas, centros de 
pesquisa e de documentação, para possibilitar a troca de informações; orientar 
tecnicamente e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores lotados 
na unidade referente à encadernação ou restauração de livros ou documentos, para 
assegurar a conservação do material bibliográfico; efetuar rigoroso controle sobre 
empréstimos de livros e estabelecimentos de períodos de entrega e devolução; 
divulgar o acervo organizando exposições e eventos cultuais e distribuindo catá-
logos ou convites para visitas à biblioteca, a fim de despertar no público, maior 
interesse pela leitura. Executar outras funções correlatas. 

II -  2149-15 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Re-
ferencia 12 – Ensino Superior Completo em Engenharia com especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e registro no CREA:

Inspecionar instalações físicas; classificar exposição a riscos potenciais; quan-
tificar concentração, intensidade e distribuição de agentes agressivos; elaborar 
programas de prevenção ambiental; providenciar sinalização de segurança; di-
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mensionar sistemas de prevenção e combate a incêndios; solicitar autorização para 
aquisição de produtos controlados; determinar procedimentos de segurança para 
áreas confinadas, trabalho com eletricidade, armazenagem, transporte e utilização 
de produtos químicos e redução ou eliminação de ruídos; providenciar a avaliação 
ergonômica de postos de trabalho; determinar tipos de equipamentos de proteção 
individual ou coletiva conforme riscos; verificar procedimentos de descarte de 
rejeitos em postos de saúde, hospitais, laboratórios, escolas e outras unidades de 
atendimento; controlar a emissão de efluentes líquidos, gasosos e sólidos no meio 
ambiente; fiscalizar o cumprimento das normas de segurança por prestadores de 
serviços contratados pela administração; emitir mapa de risco; emitir programas 
de prevenção conforme normas legais; preparar contratos de seguro conforme 
especificações; realizar perícias e auditorias; ministrar cursos, seminários e pa-
lestras; elaborar normas e procedimentos técnicos; elaborar estudos estatísticos; 
emitir laudos e pareceres técnicos; analisar projetos, contratos, convênios, propos-
tas técnicas e programas de trabalho; zelar pela conservação e limpeza do local de 
trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; utilizar equipamentos 
de proteção individual e coletiva; Auxiliar na organização do processo eleitoral da 
CIPA. Executar outras funções correlatas.

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 quinze dias de agosto de 
2013.

LuiZ PAuLo riBeiro DA siLVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORtARIA Nº 489, DE 12 DE AgOStO 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 que dispõe o Decreto n˚ 456, de 20 de Outubro 2008, que 

Regulamenta o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, e 
Considerando os autos do Processo nº 08294-060/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, para compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social – CMHIS, para Biênio 2012/2014, os seguintes membros: 
1. REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
I -  Secretaria Municipal de Planejamento 
Titular: Juliana Rossetto Leomil Mantovani
Suplente: Thiago Terra Rodrigues                                                
II -  Secretaria de Saúde 
Titular – Leny Monteiro Teixeira
Suplente - Fábio dos Santos Nascimento  
III -  Secretaria de Promoção Social 
1˚Titular – Elza Rita de Cassia Silva Melo Teotônio dos Santos 
1˚Suplente – Mariângela Terra Guimarães Andriollo             
2˚ Titular – Rita de Cássia Vieira Guarnieri  
2˚ Suplente – Inês Prado                                     
IV -  Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Titular – Givanildo de Oliveira  
Suplente – Iracy de Fátima Souza Machado  
V -  Representante da Secretaria de Planejamento
Titular – Marina Raquel Caron de Campos                              
Suplente – André Eduardo Turazza                                           
2. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL QUE INTEGRAM 

GRUPOS ORGANIZADOS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS E PROGRA-
MAS HABITACIONAIS DAS ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

I -  Fundação Cultural Nossa Senhora da Divina Providência:

Titular – José Raimundo Romão                    
Suplente – Maria Inês Vasques Ayres Bernardes   

II -  Paróquia São Roque:
Titular – Marcelo Lopes de Albuquerque   
Suplente – Padre José Benedito Cardoso  
III -  Conselho Central de Itapetininga da Sociedade de São Vicente de Paulo- 

SSVP:
Titular – Vicente Pastri Pinelli  
Suplente – José Rodrigues da Silva 
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 490, DE 12 DE AgOStO 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 32468-005/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Bruna Cristina Rodrigues dos Santos 

Wada, Agente de Fiscalização, Ref. 08, lotada na Secretaria de Administração e 
Finanças, a partir de 12/08/2013.

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 491, DE 12 DE AgOStO DE 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 32508-005/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Daniele Cristi-

na Sandoval Motta, Auxiliar de Educação, Referência 07, lotada na Secretaria da 
Educação, a partir de 19/08/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Por-
taria nº 472, de 12/12/2011, que concedeu o afastamento sem vencimento.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 492, DE 14 DE AgOStO 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 Exonerar o Sr. Vandrei Carlos de Carvalho Moraes, do cargo em comis-

são de Assessor, Ref. I, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 19 de 
agosto 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.
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PORtARIA Nº 493, DE 14 DE AgOStO 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 Antonia Claudia Gomes de Souza Duarte, no cargo 

em comissão de Assessora, Ref. III, lotada na Assessoria Técnica e Administrati-
va, junto à Secretaria de Gabinete, a partir de 14/08/2013.

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 494, DE 14 DE AgOStO 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 32565-039/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maria de Lourdes Ferreira, Auxiliar 

de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 09/08/2013.
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 495, DE 14 DE AgOStO 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 33049-005/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do Senhor Leandro Pedroso da Silva, 

Farmacêutico, Ref. 11, objeto da Portaria nº 466, de 01/08/2013, por desistir de 
entrar em exercício.

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 496, DE 14 DE AgOStO 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 33293-373/2013, protocolado nesta Pre-

feitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a Senhora Claudia Vianna Silva, 

Professora de Educação Básica II – Infantil, Faixa 02, lotada na Secretaria da 
Educação, a partir de 12/08/2013, nos termos do art. 135, da Lei Complementar 
nº 26, de 27/06/2008.

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

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 497, DE 15 DE AgOStO 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 Exonerar a Senhora Juliana Rossetto Leomil Mantovani, do cargo em 

comissão de Assessora, Ref. VI, lotada na Secretaria de Gabinete.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01/08/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 498, DE 15 DE AgOStO 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 Exonerar o Senhor Osmar Thibes do Canto Junior, do cargo em comis-

são de Assessor, Ref. V, lotado na Secretaria Municipal de Gabinete
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 08/08/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 499, DE 15 DE AgOStO 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 Exonerar o Senhor Jean Carlos Nunes Oliveira, no cargo em comissão 

de Assessor, Ref. V, lotado na Secretaria de Gabinete.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01/08/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 500, DE 15 DE AgOStO 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 Juliana Rossetto Leomil Mantovani, no cargo de 

Secretária Municipal de Planejamento, nos termos do art. 5º da Lei Complementar 
nº 27, de 23 de dezembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 01/08/2013 e revogando os atos da Portaria nº 9, de 02/01/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 501, DE 15 DE AgOStO 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 Osmar Thibes do Canto Junior, no cargo em comis-

são de Assessor, Ref. VI, lotado na Assessoria Técnica e Administrativa, junto a 
Secretaria de Gabinete.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 08/08/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 502, DE 15 DE AgOStO 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 Jean Carlos Nunes Oliveira, no cargo em comissão de 

Assessor, Ref. VI, lotado na Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno, 
junto a Secretaria de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01/08/2013.

Luis Antonio Di Fiori Fiores CostA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORtARIA Nº 503, DE 15 DE AgOStO 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 Sr. Valter de Oliveira, no cargo em comissão de Comandante 

da Guarda Municipal, Ref. VI, lotado na Guarda Municipal, junto a Secretaria de 
Trânsito e Cidadania, a partir da presente data.

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 504, DE 15 DE AgOStO DE 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Portaria nº 136, de 7 de fevereiro de 2013, passa 

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ... 
I -  Comandante da Guarda Municipal de Itapetininga:
• Valter de Oliveira – Presidente.”
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 505, DE 15 DE AgOStO 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 Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Simplificado Pro-

jovem Urbano 2012, devidamente homologado em, 10/05/2012, nos termos da 
RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 60, de 09/11/2011 no emprego abaixo relacionado:

EDUCADOR – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PROJOVEM 2012
A partir do dia 20/08/2013

noMe      rG           CLAs.
ERIC WAGNER GONÇALVES   42.619.989-3 3º

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 506, DE 15 DE AgOStO 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 José Renato Rodrigues Terra, no cargo em comissão 

de Diretor, Ref. V, lotado na Assessoria Técnica Administrativa, junto a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços, a partir de 15/08/2013.

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 507, DE 15 DE AgOStO 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, os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho do 

FUNDEB:
I -  Representantes do segmento da Secretaria Municipal da Educação:-
a) Titular:- Everthon Juliano de Oliveira Lopes
b) Suplente:-  Rosangela Apª Alves Nery Nascimento
II -  Representantes do segmento Diretores de Educação Básica:-
a) Titular: Maila Penteado Padula
b) Suplente:- Cássia Cardoso de Oliveira
III -  Representantes do segmento servidor técnico – administrativos das esco-

las públicas:-
a) Titular:- Gisele Aline Ribeiro Rodrigues
b) Suplente:- Andressa Ribeiro G da Silva
IV -  Representantes do segmento de pais de alunos da educação básica:-
a) Titular:- Viviane Apª V Gonçalves
b) Suplente:- Paulo Cesar Souza Santos
c) Titular:- Abigail de Almeida Pires
d) Suplente: Segundo a Comissão não houve  o 2º Suplente.
V -  Representantes do segmento do Conselho Municipal:-
a) Titular:- Sandra Maria Silva
b) Suplente:- Joseane Fernanda de Oliveira
VI -  Representantes do Conselho Tutelar;
a) Titular:- Josué Costa Ferreira
b) Suplente:- Juliana Ribeiro Arruda
VII -  Representantes dos Estudantes da Educação Básica;
a) Titular:- Aristhea Maria Filha de Freitas
b) Suplente:- Elizabete Santos
c) Titular:- Neilde da Silva Almeida
d) Suplente:- Odete Apª Mineiro
VIII -  Representantes do segmento Poder Executivo Municipal;
a) Titular:- Dirceu Nunes de Barros Jr
b) Suplente:- Naira Lania Mendes da Silva Cavalcanti
IX -  Representantes do segmento Professores da Educação Básica Pública;
a) Titular:- Aldo José Camargo
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b) Suplente:- André Augusto Gomes
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 508, DE 16 DE AgOStO 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 Janaina de Albuquerque Lima, no cargo em comis-

são de Assessora, Ref. I, lotada no Departamento Promoção, Produção e Difusão 
Cultural, junto a Secretaria Municipal de Cultura, a partir de 19 de agosto 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.

AVISO DE REAlIzAçãO DE AuDIêNcIA PúblIcA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população para participar 

da Audiência Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situ-
ado à Rua Monsenhor Soares, 251, Centro, no dia 22 de agosto de 2013, quinta-
-feira, às 20:00 horas para debate sobre o assunto “Municipalização do Ensino em 
Itapetininga”.

AnDrÉ LuiZ Bueno
PRESIDENTE 

RESOluçãO Nº 567, DE 15 DE AgOStO DE 2013
Cria, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, o Selo Amigo da Água, 

e dá outras providências.
(Projeto de Resolução nº 09/2013, de autoria dos Vereadores Fuad Abrão Isa-

ac, Mauri de Jesus Morais, Itamar José Martins, Antônio Etson Brun, Adilson Ra-
mos, Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Antônio Fernando Silva Rosa Júnior 
e Milton Nery Neto.)

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito desta Câmara Municipal, o Selo Amigo da 

Água no Município de Itapetininga que será concedido para as empresas que rea-
lizarem algum tipo de projeto que vise a utilização de forma consciente da água, 
bem como a captação, tratamento e utilização das águas das chuvas, nos termos 
da Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional 
de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos.

 Art. 2º O Selo Amigo da Água consiste em uma honraria concedida às empre-

sas que primarem pela preservação dos recursos hídricos através de ações contí-
nuas, nos termos do art. 1º desta Resolução.

Art. 3º O Selo Amigo da Água será concedido anualmente pelo Poder Legis-
lativo Municipal, através da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente, 
que fará avaliação das ações realizadas pelas empresas definidas no artigo 2º da 
presente Resolução.

Art. 4º As empresas agraciadas com o Selo Amigo da Água receberão a honra-
ria em sessão solene a ser realizada na Câmara Municipal, na semana do dia 22 de 
março de cada ano, considerado o Dia Mundial da Água, em data a ser designada 
pelo Presidente do Legislativo. 

Art. 5º As empresas que forem agraciadas com o Selo Amigo da Água poderão 
utilizá-lo em seus produtos, demonstrando assim tratar-se de uma empresa cidadã.

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Câmara Municipal, 15 de agosto de 2013.

AnDrÉ LuiZ Bueno
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

VÂniA CristinA LeMe De sousA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

AtO DA MESA Nº 39/2013
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 26, inciso III, da Lei Orgânica 
Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1° Nomear o senhor Adules Cerejo Dias, no cargo de Diretor Geral, refe-

rência VI, de provimento em comissão, do quadro de pessoal da Câmara Munici-
pal de Itapetininga.

Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 12 de agosto de 2013.

AnDrÉ LuiZ Bueno         JAir APAreCiDo De sene
PRESIDENTE                                         VICE-PRESIDENTE

MAriA LúCiA LoPes DA F. hAiDAr       JosÉ DAVino PereirA
1º SECRETÁRIO                                     2º SECRETÁRIO

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data 
supra.

VÂniA CristinA LeMe De sousA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DISPENSA DE lIcItAçãO Nº 01/2013
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, RATIFICO a DISPENSA DE LICITA-

ÇÃO Nº 01/2013 visando a contratação da Companhia Paulista de Força e Luz 
– CPFL Sul Paulista, para fornecimento de energia para a Câmara Municipal de 
Itapetininga, exclusivamente no que tange ao atendimento às unidades da Casa 
Legislativa Municipal, de acordo com o inciso XXII do art. 24 da Lei 8.666/93, 
pelo valor global estimado de R$ R$ 22.094,14 (vinte e dois mil, noventa e quatro 
reais e quatorze centavos), para o exercício de 2013.

Itapetininga, 16 de agosto de 2013.

AnDrÉ LuiZ Bueno
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
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O cuRSO DE culINáRIA PARA FEStAS OFEREcE OPORtuNIDADE DE INcREMENtAR RENDA

Neste semestre, o Fundo Social de 
Solidariedade iniciou um novo curso, o 
de Culinária Para Festas. As aulas são 
ministradas no Espaço da Melhor Idade 
e acontecem duas vezes por semana. O 
local oferece cozinha ampla, com todo 
equipamento necessário, como fornos, 
liquidificador, balança e todo o mais.

Os alunos, além de só participarem 
das aulas com touca, máscara e avental, 
também recebem noções de práticas de 
higiene na cozinha. Eles são orientados 

a manterem as unhas curtas, evitarem 
o uso de anéis e pulseiras e a manter a 
limpeza e a ordem com os materiais e 
no local.

Durante as aulas, os alunos apren-
dem na prática a fazer os quitutes mais 
tradicionais de festas. “Os pratos vão 
desde os salgados mais conhecidos, co-
mo coxinha, risólis e bolinha de queijo, 
até doces, como beijinho, brigadeiro e 
tortas de morango e queijo. E ao final, 
eles aprenderão a fazer um bolo confei-

Além dos salgados o curso ensina o preparo de tortas

tado”, conta uma das professoras, Olga 
Mazzalai.

A aluna Kellen Rodrigues está muito 
animada com as aulas. “Estou fazendo 
o curso porque desejo trabalhar com is-
so. Tudo está sendo muito bom, tanto o 
espaço, como as professoras. Os alunos 
também são muito interessados”, decla-
ra. 

Ao final do curso, os alunos rece-
berão um livro com todas as receitas e 
certificado de conclusão.

alimEntação fora do lar é tEma dE palEstra do sEbraE
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento

AléM DE gRAtuItA, A PAlEStRA tEM cOMO ObJEtIVO APRESENtAR AS tENDêNcIAS DA AlIMENtAçãO FORA DO lAR

Uma palestra sobre tendências 
da alimentação fora do lar será re-
alizada para empresários do setor 
alimentício pelo Sebrae no dia 29 
de agosto, às 19h30 na Associação 
Comercial. 

Os interessados devem se ins-
crever na sede do Sebrae, pois as 
vagas são limitadas e gratuitas. 

Em pauta, os desafios e tendên-
cias do setor de alimentos no país, 
além da apresentação dos projetos 
desenvolvidos em parceria com o 
ITPC – (Instituto Tecnológico de 
Panificação e Confeitaria), para 
melhoria e qualidade dos negócios. 

O objetivo da palestra é apresen-
tar às Micro e Pequenas Empresas 
de alimentação fora do lar, o cená-

rio e as perspectivas do setor, bem 
como o conjunto de soluções de 
Gestão, Inovação e Mercado que as 
preparem e as fortaleçam para apro-
veitar as oportunidades e vencer os 
desafios no atendimento deste setor 
tão competitivo.

Palestra: Tendências da 
Alimentação fora do lar 
Dia 29 de agosto às 19h30 – quinta-
feira
local: Associação Comercial de 
Itapetininga
End: Rua José Bonifácio, 608 – 
Centro - Itapetininga/SP
Inscrições: Tel.: (015) 3272-9210 e 
3272-9218

Serviço

Palestra aborda as perspectivas do setor alimentício e inovações do mercado
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EM RElAtO A RáDIO lOcAl, AluNO DO PROJOVEM EMOcIONA cOM SuA hIStóRIA DE VIDA E A VONtADE DE APRENDER

Novas perspectivas, novos so-
nhos e novas realizações, assim se 
tornou  a vida de Francisco de Cha-
gas Souza, ao ingressar na primeira 
turma do Programa Pro Jovem Ur-
bano no município. 

No início do mês de agosto, 
Francisco visitou uma Rádio local 
e participou do jornal, onde teve 
oportunidade de relatar um pouco da 
sua história para os ouvintes e, as-
sim dar incentivo a outros jovens a 
retomar os estudos, realizando seus 
sonhos.

Pernambucano, veio de uma re-
gião de seu estado, onde nunca te-
ve oportunidade de frequentar a es-
cola. A distância de sua casa até a 
Unidade Escolar mais próxima. Era 
de 12km atravessando rio a remo. 
Quando adulto, autodidata, apren-
deu a ler e a escrever com o próprio 
esforço e a ajuda de uma amiga.

Em 2012, já em Itapetininga, 
Francisco conheceu e se inscreveu 
no Pro Jovem Urbano, uma parce-
ria entre a Prefeitura Municipal e o 
Governo Federal.  Neste programa, 
jovens com idade entre 18 e 29 anos 
podem participar, e num prazo de 
18 meses, concluir o Ensino Funda-
mental. Além do diploma, este pro-
grama visa à formação integral do 
jovem, para inseri-lo no mercado de 
trabalho e possibilitar a ele o exercí-
cio da cidadania.

 Francisco finalizou sua partici-
pação no Projovem, concluindo o 

ensino fundamental e conta que co-
nheceu muitos amigos, melhorou de 
emprego e agora a sua meta é cursar 
uma Faculdade e realizar o seu so-
nho de concluir o Ensino Superior.

As inscrições para o Projovem es-
tão abertas e podem ser realiza-
das nas seguintes escolas:
•EMEF Rosa Badin Vieira _ Jardim Shan-
grilá
•EMEF Aparecida Myrtes de M. Moraes 
– Vila Reis
•EMEF Nazira Iared – Vila Mazzei
•EMEF  Loide Lara - Bairro do Taboãozi-
nho
•EMEF Therezinha Annunciato E. Soares 
– Vila Belo Horizonte
•EMEF Hilda Weiss Trench – Vila Belo Ho-
rizonte
•EMEF Loide Lara – Bairro do Taboãozi-
nho
•EMEF Evanilde Shirley de O. Majewsky 
– Vila Prado
•EMEF Selma Neli P. de Oliveira – Vila 
Bandeirantes
•EMEF Maria Cecília Rolim Nalesso – Jar-
dim Fogaça
•EMEF José Gomes da Silva Neto - Vila 
Sotemo

Inscrições abertas

As aulas terão início neste mês, 
o aluno que estiver cursando terá 
direito a uma bolsa auxílio no valor 
de R$100,00 reais.

CONTATO: 3273-2026 
seCretAriA De eDuCAçÃo Francisco de chagas Souza e a turma do Projovem urbano
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137 EStuDANtES DE  SOROcAbA E OItO cIDADES DA REgIãO EScREVERAM O lIVRO “PROEJA uNISO: PERcEPçÕES DA VIDA EM POESIA”

O Programa de Educação de Jo-
vens e Adultos (Proeja) lançou o 
livro “PROEJA UNISO: PERCEP-
ÇÕES DA VIDA EM POESIA”, 
escrito por 137 estudantes de So-
rocaba e de oito cidades da região, 
dentre eles, 19 alunos são da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) de 
Itapetininga.

  Os alunos 
registraram suas 
impressões sobre 
temas do cotidia-
no e compuse-
ram 112 poesias, 
algumas de au-
toria individual 
e outras criadas 
coletivamente. 
A produção dos 
textos se deu 
durante as aulas 
sobre linguagem 
poética, minis-
tradas em 2012 - um dos conteúdos 
didáticos desenvolvidos pelo Pro-
grama com o objetivo de mostrar as 
múltiplas funções da palavra escrita.

 “Nosso objetivo é fazer com que 
o aluno se torne sujeito da constru-
ção de sua história e da sociedade 
e ficamos extremamente felizes ao 

vermos frutos como esse, que refle-
tem o quanto o conhecimento trans-
forma a vida das pessoas", afirma 
a professora Beatriz Elaine Picini 
Magagna, coordenadora do Proeja - 
Sorocaba.

Os exemplares foram distribuídos 
aos autores, coordenadores e profes-

sores participan-
tes do Programa, 
e também aos 
representantes 
dos municípios. 
O lançamento 
aconteceu no dia 
10 de agosto, em 
Sorocaba, com a 
presença de alu-
nos, docentes e 
convidados. O 
evento contou 
com a leitura de 
uma poesia de 
cada município, 

emocionando a todos que lá com-
pareceram. A Educação de Jovens e 
Adultos atende pessoas que não se 
alfabetizaram ou que não concluí-
ram a 4ª série ou 5º ano. Para par-
ticipar é só procurar uma escola de 
Ensino Fundamental do município e 
se inscrever.

Que voa no meu jardim
Que lindo é você,
Simples e belo,
Num sol amarelo.
Voa no meu jardim,
Beija todas as flores
Que um dia plantei só pra mim.
Hoje te vejo,
Sei que não é assim,
Nada é só meu.
Porque vives
No meu jardim.
  Neide dos Santos Oliveira 

Poesias remetem a um universo onde o conhecimento pode transformar vidas
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OS PRéDIOS DAS EScOlAS MuNIcIPAIS tRAbAlhAM NO lIMItE DE SuA cAPAcIDADE E AlguMAS SAlAS AléM DO IDEAl

A Administração Municipal em 
posse das principais reivindicações 
esclarece os principais pontos, apre-
sentando alguns dados: Atualmente 
a Rede Municipal de Educação con-
ta com 84 escolas, atendendo mais 
de 15 mil alunos, do infantil e ciclo 
1. Existe uma demanda reprimida 
entorno de 1.600 vagas, ou seja, o 
número de pais solicitando matrícu-
la cresce a cada ano e a Rede Muni-
cipal não consegue atender, por falta 
de recursos, infraestrutura e mão de 
obra.

Analisando os números informa-
dos pela Rede Municipal e Estadual, 
de alunos atendidos no ensino fun-
damental ciclo 1, é possível visua-
lizar e entender que o município já 
atende mais de 90% dos alunos des-
te ciclo. 

Segundo o Secretário Municipal, 
nos últimos anos aconteceu o que 
se pode chamar de municipalização 
branca, ou seja, outras administrações 
construíram prédios de escolas munici-
pais, próximos aos prédios de escolas 
estaduais reduzindo significativamente 
o número de alunos da rede estadual. 
“Sem nenhuma preocupação com o 
futuro dos professores estaduais, ano 
a ano, esse processo de esvaziamento 
da Rede Estadual veem acontecendo 
numa crescente irreversível. Não po-
demos ignorar, entendemos que esse é 
um momento limite e se nada for feito, 
esses professores poderão ficar “adi-
dos” em futuro próximo”. 

No ano de 2012, mesmo não 
atendendo as vagas frente à deman-
da do infantil e ciclo 1, foram cria-
das na Rede Municipal cerca de 400 
vagas para o ciclo 2 (6º ao 9º ano), 
em contra senso, aproximadamente 
400 alunos, que estudaram desde o 
Berçário na Rede Municipal, quan-
do solicitam matrícula do 1˚ para o 
2˚ ano, ficam sem vaga e são enca-
minhados para a Rede Estadual. 

O principal objetivo desta admi-
nistração é universalizar a educa-
ção e atender a todas as solicitações 
de matrícula para o infantil e fun-
damental ciclo 1. Portanto, a Rede 
Municipal, a partir de 2014, não 
abrirá vagas para o 6˚ ano, aten-
dendo exclusivamente o infantil e 
fundamental Ciclo 1, extinguindo 
gradativamente as vagas para o ci-

clo 2, que atualmente conta com 
530 alunos. 

Portanto, as solicitações de 400 
vagas, que antes eram encaminha-
das para a Rede Estadual, voltarão 
a ser preenchidas pelos alunos do 
fundamental Ciclo1 na Rede Mu-
nicipal, aumentando ainda mais o 
esvaziamento da Rede Estadual, 
como ilustrado no Gráfico acima.

Os prédios Municipais traba-
lham no limite de sua capacidade, 
algumas salas até além, enquan-
to, os prédios Estaduais trabalham 
atendendo número de alunos abai-
xo da sua capacidade. Os prédios 
do Major, Astor e Ataliba atendem 
somente o fundamental ciclo 1, a 
média atendida nessas escolas é de 
20 alunos por sala, enquanto, na 
Rede Municipal a média ultrapassa 

31 alunos por sala.
A descentralização da Adminis-

tração do Estado para o município, 
só vem oficializar um processo que 
veio se desenvolvendo ao longo dos 
últimos 10 anos. A Administração 
Municipal garantirá, ao Professor 
efetivo do Estado, sua permanência 
na Rede, mantendo a remuneração 
e benefícios. 

O recurso que seria utilizado pa-
ra a construção de Escolas para o 
Fundamental Ciclo 1, será utiliza-
do para a construção de Escolas do 
Infantil (Creche), assim, todas as 
vagas solicitadas ao município pa-
ra o ciclo 1, poderão ser atendidas 
e as do infantil ampliadas. Além, 
de possibilitar tanto uma revitali-
zação, como um melhor aproveita-
mento desses espaços, que hora do 
Estado ou do Município, sobretudo 
são Públicos, portanto, pertencem a 
todos os cidadãos de Itapetininga.

Cabe, portanto, à Administração 
Municipal cumprir com seu dever e 
sua obrigação legal, garantindo que 
nenhuma criança fique fora da es-
cola, universalizando a educação, 
oferendo prestação de serviço e en-
sino de excelência e qualidade.

    Ano        Municipal    Estadual 
    2004              5.723          3.902 
     2008  7.799          2.906 
     2012  9.553          1.463 
     2013  9.960             1.247
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projEto Escolas contra a dEnGuE
2º SEMEStRE/2013 - PROgRAMAçãO DE APRESENtAçãO DAS 
EScOlAS MuNIcIPAIS DE ENSINO INFANtIl E FuNDAMENtAl (EMEIF)

A DEtERMINAçãO DEVE AJuDAR OS MOtORIStAS E MOtOcIclIStAS A IDENtIFIcAR O MElhOR PREçO

Uma lei municipal de Itapetininga 
que entrou em vigor no sábado, 10 de 
agosto, estabelece que os postos de 
combustíveis exibam uma placa com 
indicações comparativas dos valores 
cobrados pelo etanol, gasolina comum 
e especial.

A determinação deve ajudar os mo-
toristas e motociclistas a identificar o 
melhor preço. A placa deve conter a 
seguinte mensagem:

“Em conformidade com a Lei Mu-
nicipal nº 5.452/2011, informamos que 
o valor percentual do litro do etanol 
comum em relação ao valor do litro 
da gasolina comum dispõe conforme 
tabela abaixo:”

CoMBustÍVeL
PREÇO (R$/LITRO) VALOR (%)

ETANOL COMUM R$ (PREÇO) (%)
GASOLINA COMUM R$ (PREÇO) (%)

A placa deverá ser colocada em lo-
cal visível ao público, medindo no mí-
nimo 1,00m x 0,80m.

O Departamento de Fiscalização de 
Posturas da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga irá fiscalizar e autuar em 
razão do descumprimento aos disposi-
tivos da Lei Municipal nº 5.452, de 04 
de julho de 2011.

Os postos já começaram a receber 
a notificação. De acordo com o diretor 
do departamento de receita da prefei-
tura, Luís Carlos Cardoso, a situação 
deve ser regularizada em um mês, mas 
a fiscalização só vai começar em ou-
tubro.

Se a lei não for cumprida, o dono 
do posto deverá pagar uma multa de 
20 UFMs que corresponde a R$1.364, 
40. Em caso de reincidência, a multa 
passará para 40 UFMs com o valor de 
R$2.728, 88. Na terceira vez, o infra-
tor deverá desembolsar 80 UFMs, que 
corresponde a um valor de R$5.457,60, 
mais multa diária de 10 UFMs, sendo 
R$ 682, 22.

todos os postos de combustíveis deverão exibir placa comparativa de valores em local visível

Secretaria de Educação


