Pensando na segurança dos usuários de Táxis, a Secretaria de Trânsito realizou fiscalização nos veículos
Trânsito - Pág.02

Educação - Pág.17

Campanha de arrecadação de livros e brinquedos na Central de
Eventos da Fatec

ITAPETININGA, 31 DE AGOSTO DE 2013 | ANO VIII | Nº 380

Semanário Oficial da Prefeitura de

ITAPETININGA

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

Desenvolvimento - Pág.03

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TÊNIS DE MESA

Industrialização acelerada
Empresas investem R$ 682 milhões e irão gerar mais de 3 mil empregos

Atleta Itapetiningana é
convocada para seleção
Esporte - Pág.22

FOLCLORE

Rede de ensino participa de atividades
Cultura - Pág.24

CAPS PARTICIPA DE
COPA DA INCLUSÃO
Esporte - Pág.03

Educação - Pág.24

SEIS NOVAS ESCOLAS
EM CONSTRUÇÃO
As escolas de ensino infantil
EMEI atenderão crianças de 4
meses a 5 anos e oferecerão
aproximadamente 1.300 novas
vagas. Outras 5 unidades abrigarão cerca de 700 crianças.
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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 (Int.)
Sec. de Negócios Jurídicos: Eliel Ramos Maurício Filho
Sec. de Planejamento: Juliana R. Leomil Mantovani
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.)
Fundo Social de Solidariedade realiza entrega de enxovais de bebês para gestantes cadastradas

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 | Emanuel F. Prado
Fotos: João Francisco MTB: 0072987/SP e Dirceu Barros
Colaboração: Aline Moura CONRERP: 4117 | Emanuel F. Prado

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)

Secretaria de Trânsito e Cidadania

Táxis rotativos são fiscalizados

Alguns dos itens fiscalizados são as condições dos veículos,
além do alvará de funcionamento e de tarifas de caráter abusivO
A Secretaria de Trânsito e Cidadania , por meio do
Setor de Fiscalização de Posturas, em conformidade
com a Lei Municipal 5.414, e o Decreto Regulamentador nº 764, respeitando a segurança e bem estar da
população que usufrui o sistema de Táxi Rotativo do
Município de Itapetininga, realizou fiscalização em
70% da frota nos dias 28 e 30 de agosto, fiscalizando
alguns itens como: condições dos veículos, alvará de
funcionamento, permissão para conduzir táxi rotativo (Condutax) uniformes e tarifas abusivas.

Aviso
A Secretaria de Trânsito e Cidadania
em nota informa que, nos dias 2 a 4 de
setembro de 2013 das 8:00 às 17:00 a Rua
Major Antonio Arruda de Moraes
próxima ao shopping, estará fechada para
obras de nivelamento.

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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Os empreendimentos vão gerar um investimento de 682 milhões e cerca de 3.300 empregos diretos e indiretos
A atual administração do município
de Itapetininga está em uma fase próspera de industrialização e geração de
empregos. A cidade oferece a estrutura
e as empresas se interessam no município que a cada dia cresce mais. Exemplo
disso é a instalação de cinco novas empresas de grande porte. São elas Batavo/
Castrolanda, Duratex, Toyoda GDBR,
Python Engenharia e Equipamentos
Industriais e São Carlos Empreendimentos e Participações. Consequência
da instalação desses empreendimentos
é o grande investimento no município
e a alta geração de empregos diretos e
indiretos.
Esses empreendimentos geram um
investimento de R$ 682 milhões e cerca
de 3.300 empregos diretos e indiretos no
município.
A expansão da Duratex segue em ritmo acelerado. Com o término previsto
para o terceiro trimestre de 2013, a futura unidade se tornará a maior unidade

industrial de Itapetininga com 40 mil m²
de construção.
Estão sendo investidos R$ 450 milhões, o que torna o projeto o quinto
maior investimento privado paulista em
execução, conforme a Investe São Paulo, órgão da Secretaria de Planejamento
do Estado de São Paulo.
Após a conclusão, a nova fábrica irá
gerar 200 empregos diretos e mais de
1.000 indiretos. A futura planta irá produzir chapas de madeira de MDF (Medium Density Fiberboard). A capacidade efetiva de produção, somada à fábrica de MDP, totalizará 950.000 m³/ano.
As cooperativas Batavo e Castrolanda, estão investindo R$ 120 milhões na
construção de uma unidade de beneficiamento de leite na cidade, a primeira
fora do Paraná. A indústria vai gerar 250
empregos diretos e 1.260 empregos indiretos.
Durante a primeira fase, a planta vai
beneficiar 500 mil litros de leite por dia.

No entanto, a ideia é que essa quantidade chegue a um milhão nos próximos
anos. A nova fábrica produzirá leite longa vida e leites especiais e em um estágio mais avançado, passará a produzir
também sucos, néctares e iogurtes.
A futura fábrica do Grupo Toyoda
GDBR ocupa área de cerca de 220 mil
m² e está localizada na no Bairro Ponte
Alta, zona industrial de Itapetininga. O
grupo deve investir aproximadamente
90 milhões de reais na construção da
nova fábrica da GDBR em Itapetininga,
gerando mais de 300 empregos diretos
e indiretos, contribuindo para a geração
de novos empregos e aumento da arrecadação municipal.
A indústria paulistana Python Engenharia e Equipamentos Industriais escolheu o município para contruir sua nova
fábrica, a qual será no Distrito Industrial
e deve começar a produzir no segundo
semestre de 2014.
Quando em operação, a Python deve

gerar 80 empregos diretos e cerca de 50
indiretos. Nessa fase serão investidos
mais de 12 milhões de reais na construção e equipamentos.
A São Carlos Empreendimentos e
Participações, uma das maiores empresas do ramo de construção civil do País,
vai construir um centro comercial em
Itapetininga num investimento de aproximadamente 10 milhões de reais.
A Empresa possui a Rede Best Center em diversos municípios e agora decidiu a construção em Itapetininga. São
centros comerciais localizados em cidades médias e grandes, que oferecem
diversas opções comerciais, de alimentação e de serviços no mesmo lugar.
O empreendimento será construído
na Avenida Wenceslau Bras, e ocupará
um terreno de 7.200 m2 com área construída de 4.500 m2. Deve gerar 100 empregos diretos durante a obra e após sua
inauguração, cerca de 150 empregos.

Secretaria de Esporte e Lazer

Equipe do CAPS AD estréia na Copa da Inclusão 2013

12ª edição do evento traz futebol e outras atividades
O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas estreiou na 12ª edição da
Copa da Inclusão 2013, que está sendo
realizada no SESC de Itaquera em São
Paulo.
Mais de 60 instituições participam da
Copa. Na estréia, o CAPS AD de Itapetininga saiu vitorioso com um placar de 10
x 0 contra o CAPS de Santana de Parnaíba. No sábado, 24 de agosto, a equipe de

Itapetininga competiu contra o CAPS de
Prates/ SP.
Um encontro esportivo, cultural e terapêutico direcionado aos usuários, profissionais e familiares dos serviços de
saúde mental do Estado de São Paulo.
Em 2013, a 12ª edição do evento traz,
além do futebol, outras atividades esportivas, show de talentos, mostra de artesanato, oficinas culturais e de habilidades.

Equipe de Itapetininga estreou com vitória de 10 a 0
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Encontro teve partida de vôlei adaptado e é uma preparação para os Jogos regionais do idoso em Cerquilho
Os jogadores que participarão
da edição dos Jogos Regionais do
Idoso (Jori), estiveram reunidos
para um campeonato que antecede
a competição, no dia 16 de agosto,
no Ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga.
Participaram cerca de 70 pessoas, das cidades de Itapetininga, Botucatu, Tietê e Votorantim para disputar o vôlei adaptado. O encontro
foi uma preparação para a próxima
edição do Jori, que acontecerá em
outubro, na cidade de Cerquilho.
Veja, ao lado, a tabela de participação dos atletas de Itapetininga.

Participantes

O vôlei adaptado será uma das modalidades no Jori, em Cerquilho

Secretaria de Gabinete

Fundo Social oferece curso de Panificação
Os alunos do curso já preparam saborosas receitas

Mercado aponta a panificação como área promissora e com disponibilidade de vagas

Outra novidade do Fundo Social
neste semestre é o curso de Panificação. Aos moldes da Culinária Para Festas, as aulas acontecem duas vezes por
semana, no Espaço da Melhor Idade e
utiliza os mesmos equipamentos.
As professoras, Ana Meneses e Olga Mazzalai participaram de um curso de capacitação no Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo
(Fussesp) e, para as aulas, aplicam todo
o conhecimento que adquiriram, com a
utilização de uma apostila, que é usada
em todas os encontros passo a passo.
As medidas de higiene também não
são deixadas de lado. Os alunos utili-

zam avental, máscara e touca, além de
receberem orientações quanto ao cuidado na manipulação dos alimentos.
Durante as aulas, eles aprenderam diversas receitas de pães, doces e salgados.
“Apesar do pouco tempo de aula,
alguns alunos já ganham dinheiro vendendo pão em casa”, conta a professora
Ana Meneses. Ao final do curso, todos
receberão a apostila com as receitas,
além de um certificado de conclusão.
Novas vagas estarão disponíveis
no primeiro semestre do ano que vem.
Quem se interessar deve procurar o
Fundo Social no início de 2014.
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Ata de Assembleia Geral do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 26/08/2013
Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário,
representante da OAB/SP; Renato Vieira de Moraes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Eres Franciosi, representante da ACI; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos da Vila Nova
Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club de Itapetininga; Eliane Girardi, representante do
CRECI de Itapetininga; Dr. Benê Rolim.
O COMDEMA, em Assembleia Geral, no gozo das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.949/1989,
torna público os seguintes andamentos:
1. O Dr. Benê Rolim, Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/Itapetininga, compareceu perante
esse Conselho para apresentar as deliberações aprovadas pela Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Alto Paranapanema, conforme Deliberação CBH – ALPA nº 119/2013, ressalte-se, deliberações que divulgaram a prévia aprovação de Projetos Ambientais para Itapetininga, razão pela qual este Conselho propõe novo
debate especialmente designado para aprofundar o estudo sobre referida deliberação, a ser realizado na próxima
semana, dia 02.09.2013.
2. Portanto, diante do andamento supra citado, o COMDEMA convida o Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e demais integrantes da SEAMA, bem como o Presidente do Sindicato Rural de Itapetininga e demais
integrantes da Diretoria do SRI, para comparecimento em reunião realizada às 16 horas na Sede da Associação
dos Engenheiros da Região de Itapetininga, no dia 02.09.2013.
Requerimentos:
Protocolo nº 24.041-056/2013 – Nomeado Conselheiro para nova vistoria, conforme Lei Municipal nº
2.949/1989.

PORTARIA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA GCM N.° 001/13
VALTER DE OLIVEIRA - Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Art. 32, inciso I, do Decreto Municipal n.° 423, de 18 de junho de 2008 (Regimento
Interno dos Servidores da Guarda Civil Municipal de Itapetininga), INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, e
DESIGNA as senhoras DAGNE GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS, RG n.° 43.224.730-0, Agente de Apoio
Administrativo da Guarda Civil Municipal, FERNANDA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA MACHADO, RG n.°
43.069.303-5, Agente de Apoio Administrativo da Guarda Civil Municipal e SORAYA OZI LIMA E SILVA,
RG n.° 40.346.848-6, Agente de Apoio Administrativo da Guarda Civil Municipal, funcionárias públicas municipais efetivas, para sob a Presidência da primeira, comporem a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ESPECIAL
destinada a apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado sob o n.° 20802/2013, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data da publicação.
Desta forma, publica-se no Semanário Municipal.
Itapetininga, 27 de agosto de 2013.
VALTER DE OLIVEIRA

Comandante da Guarda Civil Municipal

PORTARIA GCM N.° 006/13
Designação de funcionário para compor Comissão de Sindicância Especial
		
VALTER DE OLIVEIRA - Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, DESIGNA as senhoras DAGNE GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS, RG n.° 43.224.730-0, Agente de
Apoio Administrativo da Guarda Civil Municipal, FERNANDA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA MACHADO,
RG n.° 43.069.303-5, Agente de Apoio Administrativo da Guarda Civil Municipal e SORAYA OZI LIMA E
SILVA, RG n.° 40.346.848-6, Agente de Apoio Administrativo da Guarda Civil Municipal, funcionárias públicas municipais efetivas, para sob a Presidência da primeira, comporem a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
ESPECIAL destinada a apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado sob o n.° 20802/2013.
Publica-se no Semanário Municipal para os efeitos legais.
Itapetininga, 27 de agosto de 2013.
VALTER DE OLIVEIRA

Comandante da Guarda Civil Municipal

Portaria STC n° 005/2013
AMADEU GRACIANO ZANOLLI, Secretário Interino Municipal de Trânsito e Cidadania Itapetininga, Estado
de São Paulo e MÁRCIO HENRIQUE DE JESUS BARBOZA, Instrutor Teórico e Técnico de Trânsito - Assessor da Secretaria de Trânsito e Cidadania e Coordenador do Curso, no uso de suas atribuições legais, e
Art. 1° Considerando Artigo 8° § 5° da Lei Municipal n° 5.414, de 02 de Dezembro de 2010, alterada pela Lei
Municipal n°5557, de 21 de abril de 2012 e o Decreto Regulamentador n° 764 de 21 de junho de 2011, informamos os nomes dos alunos aprovados no curso de condutor de taxi (Condutax), respeitando a carga horária de 50
horas/aulas, realizadas nos dia 27 e 28/07 ; 03, 04, 10 e 24/08/2013, conforme relação abaixo:
Andréia Aparecida Caetano da Silva Carvalho
Antonio Lauriano Nunes
Carlos Roberto Nunes dos Santos
Clovis Lourenço Aparecido Ribeiro de Lima (reprovado)
Daniela da Silva Santos Cyrineu Darci Lopes da Silva
Diego Abreu dos Santos Diego Fernando Vieira
Domingos Andrade de Lima Neto
Edilson Francisco de Camargo (reprovado)
Gilson Torres Jacob
Gisele Lopes Elias
Guilherme Camargo Oliveira
Jair Antonio de Sene
Jonas Correa Gabriel
José Benedito Hardt Felicio
José Maria Vieira dos Santos

Juliana Aparecida Menezes
Luciana Aparecida de Almeida
Luciano Rolim Moreira
Luiz Benedito de Moraes
Luiz Gustavo Fogaça Botelho
Luiz Roberto Barsotti
Mara Silvia Miranda (reprovada)
Márcio Diniz Cardoso
Marco Aurelio Soares dos Santos
Maria Herminia Ribeiro
Maria Rosa de Moraes Carneiro
Mario Marcos Pereira Leão
Mario Sérgio Lopes
Mazurino Baptista Tocci Filho
Otavio Natalinodos Santos
Paulo Luiz de Souza
Roque de Fatima Oliveira
Rosana Jubran Lara Graça Anselmo (reprovada)
Rubens Antunes Campos (reprovado)
Samuel Rodrigo Queiroz de Almeida (reprovado)
Sidney Fonseca Campos
Tania Rafaela Amaro (reprovada)
Valdir Parreira
Wesley Vieira Trindade
William Vieira Trindade
Aos aprovados, a entrega dos documentos pendentes seráaté o dia 06/09/2013, para posterior retirada do Certificado Art. 2°.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Engº Amadeu Graciano Zanolli

Secretário Municipal de Trânsito e Cidadania Interino

VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL
Despacho da Diretoria –26 de agosto 2013
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
Lauda nº22
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL -ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot.2028//2013 Proc. 0319/2013 - atividade - bar - GABRIEL OLIVEIRA GONÇALVES DA CRUZ - ME).
(Prot.1840/2013. Proc. 0282/2013 - atividade - bar - ANA LUCIA PINTO ICHIKAWA).
(Prot.1419/ 2013. Proc. 0222/2013 - atividade - restaurantes - DE PAULA CAMPOS & CAMPOS LTDA - ME).

CANCELAMENTO DE LICENÇA/CADASTRO DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE LIMENTOS

(Prot.2071/2013 Proc. 0378/2011 - atividade - bar - ARIANE MUCZINSKI DE CASTRO - ME).
(Prot.2070/2013 Proc. 0259/2012 - atividade - bar- ROSALINA LOURENÇO DA COSTA - MEI).
(Prot.2068/2013 Proc. 0888/1993 - atividade - mercearia - JOSÉ EDSON RICARTE DE SOUZA - ME).
(Prot.3010/2013 Proc. 1415/2003 - atividade - com. varejo. de doces, balas, bombons - LINEU MORAIS
CARDOSO - ME).
(Prot.3015/2013. Proc. 0328/2011 – atividade - bar - JOÃO CARLOS GOMES BARROS – MEI).

INDEFERIMENTO DE CADASTRO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot.1999/2013. Proc. 0318/2013 - atividade - minimercado - JOYCE APARECIDA ROMÃO DA ROCHA
ME).
(Prot. 3005/2013. Proc. 0276/2004 - atividade- com. atacadista de farinha de trigo-TRIGOFORTE DITRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA).
DEFERIMEMTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INCIAL – ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.1897/2013. Proc. 0292/2013 - atividade - EDIMARA LOURENÇO DE MORAES - ME).

DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DA SAÚDE

(Prot. 2001/2013. Proc. 0313-A/1999 - atividade - cons. odontológico - ANA LUISA LERA).
(Prot. 2030/2013. Proc.0037/2002 - atividade - cons. odontológico - KAYOKO SAKASHITA CORREA).
(Prot. 2030/2013. Proc. 0037/2002 - atividade - aparelho de raio - X - odontológico - KAYOKO SAKASHITA
CORREA).
(Prot. 2047/2013. Proc. 0051/2002 - atividade - cons. odontológico - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
REBUCCI LTDA).
(Prot. 2047/2013. Proc. 0051/2002 - atividade - aparelho de raio - X - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
REBUCCI LTDA).
(Prot. 2048/2013. Proc. 0181/2011- atividade - aparelho de raio -X infra - oral - CONSULTÓRIO ODONTOL.
REBUCCI LTDA).
(Prot. 2058/2013. Proc. 0180/2011- atividade - serv. de diagnóstico por imagem - CONS.ODONTOL.REBUCCI LTDA).
(Prot.2029/2013. Proc. 0097/2004 - atividade - cons. odontológico - ASSOC. NOSSA SENHORA RAINHA
DA PAZ).
(Prot.2061 /2013. Proc.0125/1998 - atividade - cons. odontológico - PEDRO PIRES DE ALMEIDA NETO).
(Prot. 1965/2013. Proc. 0021/2002 - atividade - cons. odontológico - WAGNER SOUZA RECART).
(Prot. 1979/2013. Proc. 0156/2007- atividade – cons. odontológico – EDUARDO MARTINIANO BASSO).

CANCELAMENTO DE LICENÇA /CADASTRO DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SÁÚDE
(1954/2013 Proc .0371/2005 – atividade – drogaria – ABEL LOURENÇO DE MORAES – ME).
GERALDO FORTES SOBRINHO
Dir. Vigilância Sanitária

EDITAL DE CITAÇÃO
A Comissão Processante Permanente da Secretaria de Obras e Serviços, composta por servidores regularmente
nomeados, pelo presente expediente, promove a CITAÇÃO do Sr. DEMIS WAGNER LUIZ, para que tome
ciência de que foi instaurado processo administrativo disciplinar, pois, teria faltado sem justificativa mais de 30
dias, caracterizando abandono de emprego. Dessa forma, abre-se prazo de 15 dias para apresentar defesa, sob
pena de revelia e preclusão. Transcorrido o prazo sem manifestação, tornaram para relatório.
Itapetininga 26 de Agosto de 2013.
Fernando Araújo Scheide de Castro
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Membro da Comissão Processante Permanente
da Secretaria de Obras e Serviços

MEMORANDO N° 2557/2013
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:

Diretor Departamento de Receita

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013

Processo n°. 078/2013, que objetiva a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao
proponente:
1) JTW LTDA EPP
CNPJ: 09.461.802/0001-73

Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado sob
o nº. 28961/2013, em Sindicância nº. 31/2013, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas todas as
providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no prazo
legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 27 de agosto de 2013.

SINDICÂNCIA N° 0031/2013
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° 28.961/2013, 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 interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 27 de agosto de 2013.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 384/13 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Particular, Vila Godoy, com inscrição cadastral n. 01.02.053.0484.001, no valor
de R$ 1.252,00 (Um mil duzentos e cinqüenta e dois reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de
18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997
e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n.
2.993/13 de 08.08.2013;
- 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. 351/13 ao proprietário de um imóvel sito a Av. João Barth, Vila Barth, com inscrição cadastral n. 01.11.033.0145.001, no valor de
R$ 397,00 (Trezentos e noventa 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 mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997
e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda Notificação n.
2.6.80/13 de 02.07.2013;
- 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 NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos
artigos 1º da Lei Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da Lei Municipal nº. 5.406 de 23 de
novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
1-Rua Pedro Rogacheski, Jardim Marabá – 01.08.011.0099.001 – 01.08.011.0080.001
2-Rua Indalécio Alves, Parque São Bento – 01.09.416.0080.001
3-Rua Pedro de Almeida, Vila Sonia – 01.09.314.0580.001
4-Rua Bernardo P. da Silva, Vila São José – 01.11.079.0054.001
5-Rua Fernando Costa, Vila Salem – 01.02.093.0282.001
6-Rua Zenon Arantes Galvão, Jardim Bela Vista – 01.09.139.0138.001
7-Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês – 01.02.540.0260.001
8-Rua Antonio de Medeiros Ferreira, Jardim Bela Vista – 01.09.155.0235.001
- 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 demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso

Itapetininga, 29 de agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2013
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Processo n°. 81/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNÍCIPIO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
1) ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESRITORIO LTDA ME
CNPJ: 00.627.276/0001-02
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3) LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS - EPP
CNPJ : 01.597.132/0001-05

2) ROGER EDUARDO DOS SANTOS- ME
CNPJ: 07.835.506/0001-60
4) FENIX MAD’AÇO INDUSTRIA MOVEIS LTDA
CNPJ: 06.040.866/0001-02

5) RUPULO D.INDUSTRIA DEMOVEIS LTDA
CNPJ: 03.230.806/0001-64

Página 8

31/08/2013

6) MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA
CNPJ: 03.300.763/0001-46

3) J.J. SOUTO ME
CNPJ: 00.149.755/0001-52

4) MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
CNPJ: 09.284.892/0001-74

5) RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50

Itapetininga, 26 de agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2013
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Processo n°. 82/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1) SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP
CNPJ: 01.989.200/0001-81

6) FOX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 13.663.781/0001-46

Itapetininga, 28 de agosto de 2013
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2013

Processo n°. 87/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EMBALAGEM PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
1) MANANCIAL COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL EMBALAGENS EM GERAL LTDA-ME
CNPJ: 17.260.263/0001-32
2) PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
CNPJ: 05.880.872/0001-05

2) COMERCIAL J.J SOUTO ME
CNPJ: 00.149.755/0001-52
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em favor do LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES.
Itapetininga, 21 de agosto de 2013.
Mário Sergio Amaral
Vice - Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO N° 017/2013/CMDCA

Itapetininga, 28 de agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2013 (SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS)- Processo nº 112/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço
por Item OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHAPA MDF PARA O SETOR DE MARCENARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SESSÃO: Dia 17.09.2013 a partir das 09:00 horas.
LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2013 (SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS) - Processo nº 086/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço
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 19 de setembro de 2.013 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
Os editais estarão disponíveis no site http://portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico Pregão Presencial. Itapetininga, 30 de agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Educação

Vem por meio desta, solicitar o comparecimento do Sr. André Luiz Apolinário, cito a Rua Padre
Albuquerque, 940, Centro, Itapetininga/SP, para tratar de assunto de seu interesse.
Itapetininga, 27 de agosto de 2013.
GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO – 010/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(a) candidato(a)
habilitado(a) no Processo Seletivo Simplificado PROJOVEM URBANO/2012, abaixo relacionadas para que compareça munido(a) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de
26/07 a 30/08/2013, 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
na Contratação pelo Regime C.L.T.
Informamos que os chamamentos e contratações ocorrerão de acordo com as necessidades do
PROGRAMA PROJOVEM URBANO/2012.
Cargo: EDUCADOR – MATEMÁTICA
NOME			RG		CLASSIFICAÇÃO
Luane Machado Pires
4.601.566-3
2º
O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 19 de agosto de 2013.
VANDA BENEDITA LEME ROMANHA
Coordenador do Projovem Urbano 2012

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
Secretário Municipal de Educação

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO – 011/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(a) candidato(a)
habilitado(a) no Processo Seletivo Simplificado PROJOVEM URBANO/2012, abaixo relacionadas para que compareça munido(a) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de
02/09 a 06/09/2013, 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
na Contratação pelo Regime C.L.T.
Informamos que os chamamentos e contratações ocorrerão de acordo com as necessidades do
PROGRAMA PROJOVEM URBANO/2012.
Cargo: EDUCADOR PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
NOME				RG		CLASSIFICAÇÃO
Adriana Aparecida de Almeida
30.056.508-2
3º
O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 27 de agosto de 2013.
VANDA BENEDITA LEME ROMANHA
Coordenador do Projovem Urbano 2012

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
Secretário Municipal de Educação

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA.
DELIBERAÇÃO N° 015/2013/CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em reunião realizada
no dia 21 de agosto do ano de dois mil e treze, deliberou sobre os recursos do Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente, a importância no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do
LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES.
Itapetininga, 21 de agosto de 2013.
Mário Sergio Amaral
Vice - Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO N° 016/2013/CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em reunião realizada
no dia 21 de agosto do ano de dois mil e treze, deliberou sobre os recursos do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, a importância no valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais),

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em reunião realizada
no dia 21 de agosto do ano de dois mil e treze, deliberou sobre os recursos do Fundo Municipal
da Criança e do Adolescente, a importância no valor de R$ 330,30 (trezentos e trinta reais e trinta
centavos), em favor do LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES.
Itapetininga, 21 de agosto de 2013.
Mário Sergio Amaral
Vice - Presidente do CMDCA

EDITAL DE CHAMAMENTO – 094/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os)
habilitada(os) no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam
munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 02 a 06 de setembro 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		CLASSIFICAÇÃO
JOÃO PEDRO ANSELMO			48.848.734-1
33º
RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS		
44.634.101-0
34º
ELAINE APARECIDA RODRIGUES VAZ
28.044.805-3
35º
GIULIANO ANDRE ENDO			33.703.899-5
36º
SAMUEL MARQUES SILVA			
23.279.120-X
37º
VALDECI HELENO XAVIER ALVES		
24.196.732-6
38º
PEDRO LUIZ SONEGO RIBEIRO DE		
47.349.835-2
39º
RODRIGO CESAR SOUZA ROMÃO		
40.035.703-3
40º
VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA		
22.208.667
41º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 28 de agosto de 2013.
JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
Diretor de Recursos Humanos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Departamento de Receita – Setor Fiscalização de Tributos
E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
EDITAL DE: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 185/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 22.095 e do CPF/CNPJ n. 068.691.918-16, com o ramo de atividade de “TRANSPORTE
DE CARGA MUNICIPAL”, 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$ 1.782,96 (Hum mil, setecentos e oitenta
e dois reais e noventa e seis 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. 15.704 de 01 de abril de 2013, proveniente da
prestação de serviços conforme subitem 16.01 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 impugnação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal.
Itapetininga, 28 de Agosto de 2013.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. de Receita

LEI Nº 5.740, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 75/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$
30.400.00 (trinta mil e quatrocentos reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de
Educação, para atender despesas de Merenda Escolar AEE – Atendimento Educacional Especializado.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º serão cobertos através
do excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2013.
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328,
de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº
5.578, de 12 de junho de 2012).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
ISMAEL JOSÉ STRANAK
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.741, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

“Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 77/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$
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110.000.00 (cento e dez mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Obras e
Serviços, para atender despesas de construção de 10 (dez) novas baias e reforma de baias já
existentes, para atender ao convênio com a UIPA – União Internacional Protetora dos Animais,
conforme Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e
o Município de Itapetininga.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º serão cobertos através
da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(425) – 154520020.1017-4490.51 – Obras e Instalações		
R$ 110.000,00
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328,
de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº
5.578, de 12 de junho de 2012).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
ISMAEL JOSÉ STRANAK
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.742, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 86/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, no valor
de R$ 5.358.000,00 (cinco milhões trezentos e cinqüenta e oito mil reais) no orçamento vigente,
visando a atender as despesas de diversas Secretarias, a saber:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
(31) – 041220003.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
80.000,00
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(85) – 041220010.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
400.000,00
(101) -288460097.2161 – 3391.97 – Cobertura de Déficit Atuarial			
R$
700.000,00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(167) – 123650029.1052 – 4490.51 - Obras e Instalações				
R$ 1.378.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(227) – 103010019.2032 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
500.000,00
(228) – 103010019.2032 – 3390.32 – Material de Distribuição Gratuita			
R$
280.000,00
(257) – 103020019.2097 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$ 1.100.000,00
02.08.02 – Departamento de Vigilância em Saúde
(287) – 103050031.2067 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
10.000,00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(358) – 041220013.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
80.000,00
(399) – 185410013.2023 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
600.000,00
(402) – 185410013.2112 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
200.000,00
(408) - 185420013.2025 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
30.000,00
Total das Suplementações				
		
R$ 5.358.000,00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão resultantes
da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(92) - 041230025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente			
R$
800.000,00
(94) - 041230025.1082 - 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
700.000,00
(96) – 041230025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
200.000,00
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
(103) – 121220025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
60.000,00
(104) – 121220025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$ 300.000,00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(141) – 123610026.1005 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
400.000,00
(159) – 123610026.2115 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
30.000,00
(161) – 123610026.2118 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
49.000,00
(162) – 123610026.2124 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
49.000,00
(163) – 123610026.2159 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
110.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(250) – 103010025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
850.000,00
(251) – 103010025.1082 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
100.000,00
(252) – 103010025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
300.000,00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(311) – 082440011.1032 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
500.000,00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(356) – 041220013.2006 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
50.000,00
(357) – 041220013.2006 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		

R$
10.000,00
(360) – 041220013.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(364) – 041220013.2134 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(367) – 041220013.2135 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(370) – 041220013.2136 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(373) – 041220013.2137 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(376) – 041220013.2138 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(379) – 041220013.2139 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(382) – 206050013.1025 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(389) – 206060013.2017 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
10.000,00
(392) - 267820013.1026 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
500.000,00
(395) – 267820013.2015 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
260.000,00
Total das Anulações						R$ 5.358.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
ISMAEL JOSÉ STRANAK
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 1.094, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre abertura de crédito Adicional Suplementar, de acordo com a Lei nº 5.740, de 27 de
agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 30.400.00
(trinta mil e quatrocentos reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Educação, para
atender despesas de Merenda Escolar AEE – Atendimento Educacional Especializado.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º serão cobertos através
do excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2013.
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de
12 de junho de 2012).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 1.095, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 5.741, de 27 de agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 110.000.00
(cento e dez mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para
atender despesas de construção de 10 (dez) novas baias e reforma de baias já existentes, para
atender ao convênio com a UIPA – União Internacional Protetora dos Animais, conforme Termo
de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de
Itapetininga.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º serão cobertos através
da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(425) – 154520020.1017-4490.51 – Obras e Instalações		
R$ 110.000,00
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 (Lei Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2009) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.578, de
12 de junho de 2012).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 1.096, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre abertura de crédito Adicional Suplementar, de acordo com a Lei nº 5.742, de 27 de
agosto de 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$
5.358.000,00 (cinco milhões trezentos e cinqüenta e oito mil reais) no orçamento vigente, visando
a atender as despesas de diversas Secretarias, a saber:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
(31) – 041220003.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
80.000,00
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(85) – 041220010.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
400.000,00
(101) -288460097.2161 – 3391.97 – Cobertura de Déficit Atuarial			
R$
700.000,00
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02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(167) – 123650029.1052 – 4490.51 - Obras e Instalações				
R$ 1.378.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(227) – 103010019.2032 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
500.000,00
(228) – 103010019.2032 – 3390.32 – Material de Distribuição Gratuita			
R$
280.000,00
(257) – 103020019.2097 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$ 1.100.000,00
02.08.02 – Departamento de Vigilância em Saúde
(287) – 103050031.2067 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
10.000,00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(358) – 041220013.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
80.000,00
(399) – 185410013.2023 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
600.000,00
(402) – 185410013.2112 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
200.000,00
(408) - 185420013.2025 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
30.000,00
Total das Suplementações				
		
R$ 5.358.000,00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão resultantes
da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(92) - 041230025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
800.000,00
(94) - 041230025.1082 - 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
700.000,00
(96) – 041230025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
200.000,00
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
(103) – 121220025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
60.000,00
(104) – 121220025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$ 300.000,00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(141) – 123610026.1005 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
400.000,00
(159) – 123610026.2115 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
30.000,00
(161) – 123610026.2118 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
49.000,00
(162) – 123610026.2124 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
49.000,00
(163) – 123610026.2159 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
110.000,00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(250) – 103010025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
850.000,00
(251) – 103010025.1082 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
100.000,00
(252) – 103010025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
300.000,00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(311) – 082440011.1032 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
500.000,00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(356) – 041220013.2006 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
50.000,00
(357) – 041220013.2006 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
R$
10.000,00
(360) – 041220013.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(364) – 041220013.2134 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(367) – 041220013.2135 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(370) – 041220013.2136 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(373) – 041220013.2137 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(376) – 041220013.2138 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(379) – 041220013.2139 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(382) – 206050013.1025 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
10.000,00
(389) – 206060013.2017 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
10.000,00
(392) - 267820013.1026 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
500.000,00
(395) – 267820013.2015 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
260.000,00
Total das Anulações						R$ 5.358.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 1.097, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São

Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra
de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer à ALL – América Latina
Logística, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/061, a saber:
Área: (1-2-3-4-1) = 133,15m²
Faixa de 6,00m de largura, situada na faixa de domínio da ferrovia, Bairro Ponte Alta, lugar
denominado Jardim Leonel e representada no desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no
ponto, aqui designado, 1, situado na divisa com Francisca de Morais Oliveira, distante 133,00m
da Rua Aurea; segue por esta divisa em 6,88m, até o ponto, aqui designado, 2; segue à direita
com ângulo interno de 88°28’03”, confrontando com área da mesma propriedade, por 20,58m,
até o ponto, aqui designado, 3; segue à direita com ângulo interno de 91°31’57”, pelo limite da
faixa de domínio, por 6,00m, até o ponto, aqui designado, 4; segue à direita com ângulo interno
de 91°08’00”, confrontando com área da mesma propriedade, por 20,58m,até o ponto inicial 1,
encerrando a área de 133,15m².
Artigo 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de
desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Artigo 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Artigo 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.098, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra
de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer à Francisca de Morais
Oliveira, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/062, Matrícula
52.386, a saber:
Área: (5-6-7-2-1-8-5) = 154,01m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno neste município, Bairro Ponte Alta, lugar denominado Jardim Leonel, pertencente a matricula 52.386 do CRI de Itapetininga-SP e representada
no desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 5, situado na divisa do
lado esquerdo de quem da frente olha para o imóvel, distante 121,96m da Rua Aurea; segue por
esta divisa em 6,14m, onde divide com Inez de Moraes Barros, até o ponto 6; deflete à direita por
11,73m, até o ponto 7; deflete à esquerda por 11,95m, até o ponto 2, confrontando desde o ponto
6 com área da mesma propriedade; deflete à direita por 6,88m e segue dividindo pela linha da
Fepasa, com Luiz Sales de Oliveira e Flávio Soares Hungria, até o ponto 1, na divisa com Inez
de Moraes Barros; deflete à direita por 13,67m, até o ponto 8; deflete à direita por 11,90m, até o
ponto inicial 5, confrontando desde o ponto 1 com área da mesma propriedade, encerrando a área
de 154,01m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.099, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Inez de Morais Barros, com
as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência ERBE-3988/12
e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/063, Matrícula 52.385, a saber:
Área: (5-9-10-6-5) = 151,27m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno neste município, Bairro Ponte Alta, lugar denominado Jardim Leonel, pertencente a matricula 52.385 do CRI de Itapetininga-SP e representada
no desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 5, situado na divisa
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do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, distante 121,96m da Rua Áurea; segue
confrontando com área da mesma propriedade, por 25,33m, até o ponto 9, situado na divisa do
lado esquerdo do imóvel, distante 115,48m da Rua Áurea; deflete à direita e segue por este lado
esquerdo em 6,10m onde divide com a propriedade de Francisca de Moraes Oliveira, até o ponto
10; deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade por 25,09m, até o ponto 6;
deflete à direita e segue pelo lado direito por 6,14m onde divide com a propriedade de Francisca
de Moraes Oliveira, até o ponto inicial 5, encerrando a área de 151,27m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.100, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra
de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a João Batista de Barros
Filho, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/064, Matrícula
52.387, a saber:
Área: (9-11-12-10) = 156,03m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno neste município, Bairro Ponte Alta, lugar denominado Jardim Leonel, pertencente a matricula 52.387 do CRI de Itapetininga-SP e representada
no desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 9, situado na divisa
do lado direito de quem da frente olha para o imóvel, distante 115,48m da Rua Áurea; segue
confrontando com área da mesma propriedade, por 26,22m, até o ponto 11, situado na divisa do
lado esquerdo do imóvel, distante 108,13m da Rua Áurea; deflete à direita e segue por este lado
esquerdo em 6,04m onde divide com a propriedade de José Carlos Azevedo Junior, até o ponto 12;
deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade por 25,79m, até o ponto 10; deflete
à direita e segue pelo lado direito por 6,10m onde divide com a propriedade de Inez de Moraes
Barros, até o ponto inicial 9, encerrando a área de 156,03m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.101, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por
via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a José Carlos de Azevedo Junior,
com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência ERBE3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/065, Matrícula 52.388, a
saber:
Área: (11-16-13-14-15-12-11) = 177,47m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno neste município, Bairro Ponte Alta, lugar denominado Jardim Leonel, pertencente a matricula 52.388 do CRI de Itapetininga-SP e representada
no desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 11, situado na divisa do
lado direito de quem da frente olha para o imóvel, distante 108,13m da Rua Áurea; por 25,41m até
o ponto 16; deflete à esquerda por 4,82m até o ponto 13, situado na divisa do lado esquerdo, distante 97,44m da Rua Áurea, sendo que confronta até aqui com área da mesma propriedade; deflete
à direita por 6,63m, com a propriedade de Francisca de Moraes Oliveira até o ponto 14; deflete à
direita por 3,09m, até o ponto 15; deflete à direita por 25,84, até o ponto 12, confrontando desde
o ponto 14 com área da mesma propriedade; deflete à direita por 6,88m e segue dividindo com a
propriedade de Francisca de Moraes Oliveira por 6,04m até o ponto inicial 11, encerrando a área
de 177,47m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.102 DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por
via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Sandro Roberto de Azevedo,
com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência ERBE3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/066, Matrícula nº 21.661,
a saber:
Área: (13-17-18-14-13) = 242,13m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno nesta cidade, Jardim Leonor, Bairro Ponte
Alta, pertencente a matricula 21.661 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp
ERBE-3988/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 13, situado na divisa com terras do município, distante 97,40m da Rua Áurea; segue confrontando com área da mesma propriedade, por
42,49m, até alcançar um valo, desce pelo referido valo por 4,82m, dividindo com Fernando Dalmaso até o ponto 18; deflete à direita confrontando com área da mesma propriedade por 38,22m
até alcançar um outro valo, sobe por este valo, dividindo com terras do município por 6,63m até
o ponto inicial 13, encerrando a área de 242,13m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.103, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão
de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via
amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema
de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Tecne – Administração e Participações S/A. com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/068, Matrícula nº
79.654, a saber:
Área: (78-A-B-C-D-E-F-G-78) = 562,24m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um imóvel rural, denominado Fazenda Itapoã – Gleba A,
localizado na Estrada Olavo Egydio de Souza Aranha Setúbal (antiga Avenida Walter Fontana),
Bairro Ponte Alta, pertencente a matricula 79.654 do CRI de Itapetininga-SP e representada no
desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no vértice, titulado, 78, situado no córrego do Piçarrão, daí segue com azimute 226°25’38” por 3,37m até o ponto, aqui designado, A; segue com
azimute 130°07’04” por 69,43m até o ponto, aqui designado, B; segue com azimute 156°40’31”
por 16,61m até o ponto, aqui designado, C, confrontando desde o inicio com área da mesma
propriedade; segue pela Estrada Olavo Egydio de Souza Aranha Setúbal, até o ponto, aqui designado, D, no azimute 258°33’22”, em uma distancia de 6,13m; defletindo à direita segue com
azimute 236°40’31” por 13,95m até o ponto, aqui designado, E; segue com azimute 310°07’04”
por 74,72m até o ponto, aqui designado, F; segue com azimute 46°25’38” por 9,34m até o ponto,
aqui designado, G, confrontando desde o ponto D com área da mesma propriedade; defletindo à
direita e seguindo pelo Córrego do Piçarrão até o vértice 78, no azimute 129°35’30”, em uma distancia de 6,04m, confrontando com a Prefeitura Municipal de Itapetininga, (Área de Preservação
Permanente), fechando assim uma área de 562,24m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.104, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
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o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra
de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Fernanda de Mello
Gomes Nicolau, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de
referência ERBE-3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/069, a
saber:
Área: (22-23-24-25-22) = 594,68m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno no Bairro Ponte Alta, deste município, pertencente a matrícula 19.987 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE3988/12; tendo inicio no ponto 22, situado na Estrada Municipal distante 142,80m da divisa
com Martin Francisco Petrel Mendes, sucessor de Abílio Egídio de Souza; segue pela Estrada
Municipal por 6,07m até o ponto 23; segue à direita com ângulo interno de 98°24’59” por 98,97m,
confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto 24; segue à direita com ângulo interno
de 84°21’38” por 6,03m, confrontando com uma estrada, até o ponto 24; segue à direita com ângulo interno de 95°38’22” por 99,26m, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto
inicial 22, encerrando a área de 594,68m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.105, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por
via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a João Lopes de Camargo Neto
e Outra, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3988/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/070, Matrícula nº
71.090, a saber:
Área: (I-J-K-L-M-N-O-P-I) = 1372,32m²
Faixa de 6,00m de largura, situada em um terreno rural, denominado Sítio Refugio São João,
localizado no Bairro Ponte Alta, pertencente a matricula 71.090 do CRI de Itapetininga-SP e
representada no desenho Sabesp ERBE-3988/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, I, localizado na divisa com o Sítio São Miguel, de propriedade de Miguel Momberg Venâncio, entre os
pontos titulados 28 e 11, distante 36,99m do ponto 28; daí segue pela citada divisa com azimute
74°16’01” por 6,39m até o ponto, aqui designado, J; segue com azimute 144°13’17” por 80,88m
até o ponto, aqui designado, K; segue com azimute 151°02’33” por 83,58m até o ponto, aqui designado, L; segue com azimute 161°40’27” por 47,13m até o ponto, aqui designado, M, confrontando desde o ponto J com área da mesma propriedade; defletindo à direita, segue em direção ao
ponto, aqui designado, N, no azimute 246°15’52” em uma distancia de 6,03m, confrontando com
o Sítio São Miguel, de propriedade de Miguel Momberg Venâncio; defletindo à direita segue com
azimute 341°40’27” por 47,14m até o ponto, aqui designado, O; segue com azimute 331°02’33”
por 82,67m até o ponto, aqui designado, P; segue com azimute 324°13’17” por 82,71m até o ponto
inicial I, confrontando desde o ponto N com área da mesma propriedade, fechando assim uma área
de 1.372,72m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.106, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,

por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a José Paulo dos Santos e
Outros, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3989/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/072, Matrícula nº
47.304, a saber:
Área: (O-P-34-35-36-1N-1M-37-38-39-O) = 929,06m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno nesta cidade, na Vila Bandeirantes, no Bairro do
Piçarrão, denominado Chácara Kitamura, pertencente a matricula 47.304 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3989/12; tendo inicio no ponto O, situado na divisa
com Fausto Alberto Minelli, distante 19,69m de um córrego represado que divide com Manoel
Minhoto de Mello; segue dividindo com Fausto Alberto Minelli por 4,05m até o ponto P; segue
à direita com ângulo interno de 99°19’55” por 56,58m até o ponto 34; segue à esquerda com
ângulo interno de 199°26’13” por 88,91m até o ponto 35; segue à esquerda com ângulo interno
de 200°45’46” por 25,16m até o ponto 36; segue à esquerda com ângulo interno de 204°18’20”
por 59,72m até o ponto 1N, confrontando desde o ponto P com área da mesma propriedade; segue
à direita com ângulo interno de 70°16’13” por 4,25m, dividindo nessa extensão, por córrego,
com Martin Francisco Petrel Mendes, até o ponto 1M; segue à direita com ângulo interno de
155°41’40” por 26,76m, até o ponto 38; segue à direita com ângulo interno de 159°14’14” por
90,33m, até o ponto 39; segue à direita com ângulo interno de 160°33’47” por 57,93m até o ponto
inicial O, confrontando desde o ponto 1M com área da mesma propriedade, encerrando a área de
929,06m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.107, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Artigo 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de
servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Luiz Donizete Lopes de
Camargo, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3989/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/073, Matrícula nº
75.965, a saber:
Área: (P-O-Q-R-P) = 191,90m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno rural, denominado Sítio Primavera, localizado
na Vila Bandeirantes, Bairro do Piçarrão, pertencente a matricula 75.965 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3989/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, P,
situado na divisa com a Estância Bandeirante (matrícula 47.304), de propriedade de José Paulo
dos Santos e Maria Salete Aparecida Camargo, entre os pontos, titulado 5A e 6, distante 95,64m
do ponto 5A, segue pela citada divisa no azimute 90°13’17” e 4,05m até o ponto, aqui designado,
O; segue à direita com azimute 170°53’22”, confrontando com área da mesma propriedade, por
47,65m até o ponto, aqui designado, Q; defletindo à direita, segue até o ponto, aqui designado,
R, no azimute 259°24’22” e 4,00m, confrontando com terreno sem construção (matriculas 1.440
e 1.441), de propriedade de Pedro Lopes de Oliveira e Ivair Antonio Paulino; defletindo à direita
com azimute 350°53’22”, segue confrontando com área da mesma propriedade, por 48,30m até o
ponto inicial P, encerrando a área de 191,90m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.108, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Pedro Lopes de Oliveira
e Outros, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3989/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/074, Matrículas nº
1.440 e 1.441, a saber:
Área 1: (R-Q-42-43-44-45-R) = 627,86m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno, no Bairro Piçarrão, Vila Bandeirantes, per-
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tencente a matricula 1.440 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE3989/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, R, situado na divisa com Roque Meira, distante
6,41m de um corredor de 4,00m, de largura de propriedade de Roque Meira; segue pela citada
divisa por 4,00m até o ponto, aqui designado, Q; deflete à direita por 61,26m até o ponto, aqui
designado, 42; deflete à esquerda por 95,56m, até o ponto, aqui designado, 43, confrontando
desde o ponto Q com área da mesma propriedade; deflete à direita e segue dividindo com Juvenal
Vaz Moreira por 4,03m até o ponto, aqui designado, 44, distante 14,31m do corredor de 4,00m de
largura; deflete à direita por 95,45m até o ponto, aqui designado, 45; deflete à direita por 61,67m,
até o ponto inicial R, confrontando desde o ponto 44 com área da mesma propriedade, encerrando
a área de 627,86m².
Área 2: (44-43-47-48-49-44) = 311,60m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno, no Bairro Piçarrão, Vila Bandeirantes, pertencente a matricula 1.441 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE3989/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 44, situado na divisa com Roque Meira, distante
14,31m da Rua Seis; segue pela citada divisa por 4,03m até o ponto, aqui designado, 43; deflete
à direita por 38,71m até o ponto, aqui designado, 46; deflete à esquerda por 39,19m, até o ponto,
aqui designado, 47, confrontando desde o ponto 43 com área da mesma propriedade; deflete à
direita e segue dividindo com Marcilio Paulino de Araujo por 4,06m até o ponto, aqui designado,
48, distante 24,03m da Rua Seis; deflete à direita por 38,59m até o ponto, aqui designado, 49;
deflete à direita por 39,31m, até o ponto inicial 44, confrontando desde o ponto 48 com área da
mesma propriedade, encerrando a área de 311,60m2.
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.109, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por
via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Adilson Moreira de Santana,
com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência ERBE3989/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/075, Matrícula nº 61.866,
a saber:
Área: (48-47-50-51-48) = 148,18m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno, no Bairro do Piçarrão, Vila Bandeirantes, pertencente a matricula 61.866 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE3989/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 48, situado na divisa com Marcilio Paulino de
Araujo, distante 24,03m da Rua Seis; segue pela citada divisa por 4,06m até o ponto, aqui designado, 47; deflete à direita por 37,05m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto,
aqui designado, 50; deflete à direita por 4,06m, confrontando com Martinho Feliciano dos Santos
até o ponto, aqui designado, 51, distante 29,05m da Rua Seis; deflete à direita por 37,05m, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto inicial 48, encerrando a área de 148,18m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.110 DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Dilson Antonio Mazzi. com
as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência ERBE-3989/12
e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/076, Matrícula nº 61.865, a saber:
Área: (51-50-52-53-41) = 148,19m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno, no Bairro do Piçarrão, Vila Bandeirantes, pertencente a matricula 61.856 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp; tendo
inicio no ponto, aqui designado, 51, situado na divisa com Martinho Feliciano dos Santos, distante
29,05m da Rua Seis; segue pela citada divisa por 4,06m até o ponto, aqui designado, 50; deflete à
direita por 37,05m, confrontando com área da mesma propriedade até o ponto, aqui designado, 52;

deflete à direita por 4,06m, confrontando com Roque Meira Junior até o ponto, aqui designado,
53, distante 34,07m da Rua Seis; deflete à direita por 37,05m, confrontando com área da mesma
propriedade, até o ponto inicial 51, encerrando a área de 148,19m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.111, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão
de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via
amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema
de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer ao Espólio de Roque Meira Junior,
com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência ERBE3990/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/077, Matrícula nº 20.240,
a saber:
Área: (53-52-54-55-53) = 255,66m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno, no Bairro do Piçarrão, Vila Bandeirantes, pertencente a matricula 20.240 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE3990/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, 53, situado na divisa com o quinhão de Horácio
Pires de Oliveira, distante 34,07m da Rua Seis; segue pela citada divisa por 4,06m até o ponto,
aqui designado, 52; deflete à direita por 34,05m, confrontando com área da mesma propriedade
até o ponto, aqui designado, 54; deflete à direita por 4,12m, confrontando com Rua Dez até o ponto, aqui designado, 55, distante 42,93m da Rua Seis; deflete à direita por 63,78m, confrontando
com área da mesma propriedade, até o ponto inicial 53, encerrando a área de 255,66m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.112, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por
via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer ao Espólio de Manuel de Carvalho Junior, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3990/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/078, Matrícula nº
46.937, a saber:
Área: (56-57-58-T-S-59-56) = 1.034,22m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno no Bairro do Piçarrão, nos fundos da Vila
Bandeirantes, denominado Chácara Santo Antonio, pertencente a matricula 49.937 do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ....; tendo inicio no ponto 56, situado na Rua
Dez, distante 42,19m da Rua Seis; segue pelo alinhamento da Rua Dez por 4,01m até o ponto 57;
segue à direita com ângulo interno de 86°52’23” por 255,46m até o ponto 58; segue à esquerda
com ângulo interno de 191°04’00” por 2,82m até o ponto T, confrontando desde o ponto 57 com
área da mesma propriedade; segue à direita com ângulo interno de 88°51’47”, confrontando com
José Batista de Paula por 4,00m até o ponto S; segue à direita com ângulo interno de 91°03’51”
por 3,13m, até o ponto 59; segue à direita com ângulo interno de 168°56’00” por 255,63m, até
o ponto inicial 56, confrontando desde o ponto S com área da mesma propriedade, encerrando a
área de 1.034,22m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
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AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.113, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a C.B.É. Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta
SABESP, de referência ERBE-3990/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº.
0813/079, Matrícula nº 65.482, a saber:
Área: (S-T-U-V-X-Z-S) = 1.035,35m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno no Bairro do Piçarrão, na Vila Bandeirantes,
denominado Sítio Itapê - II, pertencente a matricula 65.482 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3990/12; tendo inicio no ponto, aqui designado, S, situado na
divisa com a propriedade de Manuel Carvalho Leitão entre os pontos, titulados, 25 e 26, distante
45,06m do ponto 25; segue pela citada divisa com rumo 57°32’22”NE por 4,00m até o ponto, aqui
designado, T; segue com rumo 33°31’29”SE por 188,82m até o ponto, aqui designado, U; segue
com rumo 46°08’47”SE por 70,11m até o ponto, aqui designado, V, confrontando desde o ponto
T com área da mesma propriedade; segue com rumo 59°03’21”SW, dividindo com o quinhão que
ficará pertencendo ao Espólio de Alceu Vaz Moreira e Outros por 4,15m até o ponto, aqui designado, X; segue com rumo 46°08’47”NW por 69,47m até o ponto, aqui designado, Z; segue com
rumo 33°31’29”NW por 189,34m até o ponto inicial S, confrontando desde o ponto X com área da
mesma propriedade, encerrando a área de 1.035,35m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.114, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art.1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Rolando Henrique Kuert
e Outros, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3991/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/080, Matrícula nº
65.483, a saber:
Área: (58-1A-1B-1C-1D-1E-X-V-1F-1G-1H-1I-58) = 1.729,77m²
Faixa de 4,00m de largura, situada em um terreno no Bairro do Piçarrão, na Vila Bandeirantes,
denominado Sítio Bandeirantes, pertencente a matricula 65.483 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12; tendo inicio no ponto, titulado, 58, situado em uma
Estrada Municipal; daí segue confrontando com a referida Estrada Municipal com rumo 86°37´25”
por 4,71m até o ponto, aqui designado, 1A; segue com rumo 28°32’14”NW por 132,49m até o
ponto, aqui designado, 1B; segue com rumo 40°37’05”NW por 66,02m até o ponto, aqui designado, 1C; segue com rumo 17°08’25”NW por 117,96m até o ponto, aqui designado, 1D; segue com
rumo 29°18’07”NW por 92,16m até o ponto, aqui designado, 1E; segue com rumo 46°08’47”NW
por 22,46m até o ponto, aqui designado, X, confrontando desde o ponto 1A com área da mesma
propriedade; segue com rumo 59°03’21”NE, dividindo com o quinhão que ficará pertencendo ao
casal Hércio Thibes do Canto e outros por 4,15m até o ponto, aqui designado, V; segue com rumo
46°08’47”SE por 21,96m até o ponto, aqui designado, 1F; segue com rumo 29°18’07”SE por
93,18m até o ponto, aqui designado, 1G; segue com rumo 17°08’25”SE por 117,56m até o ponto,
aqui designado, 1H; segue com rumo 40°37’05”SE por 65,62m até o ponto, aqui designado, 1I;
segue com rumo 28°32’14”SE por 135,39m até o ponto 58, confrontando desde o ponto V com
área da mesma propriedade, encerrando a área de 1.729,77m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.115, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de

São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art.1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Anahil Empreendimento e
Participação Ltda., com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de
referência ERBE-3991/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/081,
Matrícula nº 73.496, a saber:
Área: (63-62-64-65-63) = 88,79m²
Faixa de terra, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 02 da quadra 50, pertencente a matricula 73.496 do CRI de Itapetininga-SP
e representada no desenho Sabesp; tendo inicio no ponto 63, situado na divisa com o lote 01,
distante 42,24m da Rua 20; daí segue confrontando com o citado lote 01 por 9,58m até o ponto
62; deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade por 17,14m até o ponto 64;
deflete à direita e segue pelos fundos do lote, confrontando com o lote 6, por 4,24m até o ponto
65, distante 13,70m do lote 03, deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade por
27,26m até o ponto 63, encerrando a área de 88,79m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.116, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Cambuí Empreendimento
e Participação Ltda., com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP,
de referência ERBE-3991/12 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/082,
Matrícula nº 41.566 (área maior), a saber:
Área 1: (60-61-62-63-60) = 174,25m²
Faixa de terra, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 02 da quadra 50, pertencente a matricula 41.566 (Área maior) do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12; tendo inicio no ponto 60, situado no alinhamento da Rua 20, distante 17,66m do lote 02; daí segue pelo alinhamento da referida
Rua 20 por 4,00m até o ponto 61; deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade
por 48,58m até o ponto 62; deflete à direita e segue pelo lado direito do lote, confrontando com o
lote 02 por 9,58m até o ponto 63, distante 42,24m da Rua 20; deflete à direita, confrontando com
área da mesma propriedade por 39,13m até o ponto 60, encerrando a área de 174,25m².
Área 2: (64-65-66-67-64) = 134,93m²
Faixa de terra, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 06 da quadra 50, pertencente a matricula 41.566 (Área maior) do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12, dividindo pelo lado esquerdo
de quem da frente olha para o imóvel, em 4,24m, confrontando com o lote 2; do lado direito, em
4,18m, confrontando com o lote 07; do lado voltado para a frente, em 32,62m; do lado voltado
para os fundos, em 32,74m, confrontando neste dois últimos lados com área da mesma propriedade, faixa esta distante da Rua 01 do lado esquerdo, em 89,09m e do lado direito, em 79,60m,
encerrando a área de 134,93m².
Área 3: (66-67-68-69-66) = 134,57m²
Faixa de terra, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 07 da quadra 50, pertencente a matricula 41.566 (Área maior) do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12, dividindo pelo lado esquerdo
de quem da frente olha para o imóvel, em 4,18m, confrontando com o lote 6; do lado direito, em
4,11m, confrontando com o lote 08; do lado voltado para a frente, em 32,86m; do lado voltado
para os fundos, em 33,02m, confrontando neste dois últimos lados com área da mesma propriedade, faixa esta distante da Rua 01 do lado esquerdo, em 79,60m e do lado direito, em 70,15m,
encerrando a área de 134,57m².
Área 4: (68-69-70-71-68) = 127,07m²
Faixa de terra, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 08 da quadra 50, pertencente a matricula 41.566 (Área maior) do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12, dividindo pelo lado esquerdo
de quem da frente olha para o imóvel, em 4,11m, confrontando com o lote 07; do lado direito, em
4,13m, confrontando com o lote 09; do lado voltado para a frente, em 31,60m; do lado voltado
para os fundos, em 31,67m, confrontando neste dois últimos lados com área da mesma propriedade, faixa esta distante da Rua 01 do lado esquerdo, em 70,15m e do lado direito, em 72,74m,
encerrando a área de 127,07m².
Área 5: (70-71-72-73-70) = 127,79m²
Faixa de terra de, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 09 da quadra 50, pertencente a matricula 41.566 (Área maior) do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12, dividindo pelo lado esquerdo
de quem da frente olha para o imóvel, em 4,13m, confrontando com o lote 08; do lado direito, em
4,12m, confrontando com o lote 10; do lado voltado para a frente, em 31,74m; do lado voltado
para os fundos, em 31,55m, confrontando neste dois últimos lados com área da mesma propriedade, faixa esta distante da Rua 01 do lado esquerdo, em 72,74m e do lado direito, em 66,38m,
encerrando a área de 127,79m².
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Área 6: (72-73-74-75-72) = 89,25m²
Faixa de terra, situada em um terreno urbano, no loteamento denominado Residencial Cambuí,
constituído pelo lote 10 da quadra 50, pertencente a matricula 41.566 (Área maior) do CRI de
Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3991/12, dividindo pelo lado esquerdo
de quem da frente olha para o imóvel, em 4,12m, confrontando com o lote 09; do lado direito,
em 4,09m, confrontando com a Área Institucional 2; do lado voltado para a frente, em 32,49m;
do lado voltado para os fundos, em 32,37m, confrontando neste dois últimos lados com área da
mesma propriedade, faixa esta distante da Rua 01 do lado esquerdo, em 66,38m e do lado direito,
em 63,73m, encerrando a área de 89,25m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.117, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem,
o imóvel situado neste município, necessário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e do artigo
73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos dos processos nº 33.204-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de
servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP,
por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, necessário a implantação da obra de
Sistema de Esgotamento Sanitário, imóvel esse que consta pertencer a Edson Aquilino de Souza
e Outros, com as medidas limites e confrontações mencionadas na planta SABESP, de referência
ERBE-3992/13 e respectivo memorial descritivo, contido no cadastro nº. 0813/084, Matrícula nº
41.565 (remanescente), a saber:
Área: (89-90-91-92-89) = 593,53m²
Faixa de terra, em um terreno situado no Bairro dos Bandeirantes, pertencente ao remanescente
da matricula 41.565 do CRI de Itapetininga-SP e representada no desenho Sabesp ERBE-3992/32;
tendo inicio no ponto, aqui denominado, 89, situado na divisa com Alberto Trevisani, distante 16,38m de uma estrada particular; daí segue pela citada divisa por 4,03m até o ponto, aqui
denominado, 90; deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade com o rumo
00°15’59”SE por 149,99m até o ponto, aqui denominado, 91; deflete à direita e segue confrontando com a área desapropriada pelo DER/SP (matrícula 74.291) com rumo 46°40’49”NE por 5,47m
até o ponto, aqui denominado, 92; deflete à direita, confrontando com área da mesma propriedade
com rumo 00°15’59”NW por 146,78m até o ponto inicial 89, encerrando a área de 593,53m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação e/ou instituição de servidão de passagem, para os fins do disposto no artigo 15, do
Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, correrão por conta de verba própria da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de agosto de 2013.
AMADEU GRACIANO ZANOLLI
Secretário de Obras e Serviços

DECRETO Nº 1.118, DE 28 DE AGOSTO DE 2013

Fixa os valores da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada criada pela Lei nº 5.707,
de 3 de maio de 2013; institui Comissão Paritária de Controle; e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de
suas atribuições legais, na forma do disposto no artigo 119, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica
do Município,
CONSIDERANDO que pela Lei nº 5.707, de 03 de maio de 2013, foi criada a Gratificação por
Desempenho de Atividade Delegada, a ser paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar
que exercerem atividades, em horário de folga, previstas na legislação municipal e próprias do
Município de Itapetininga, delegadas ao Estado por força de Convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública;
CONSIDERANDO o Convênio a ser celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio de
sua Secretaria de Segurança Pública, e o Município de Itapetininga, tendo por objeto a conjugação de esforços para implantação do Programa de Combate ao Comércio Ambulante Irregular ou
Ilegal e ao Descumprimento das Posturas Municipais na área territorial do Município e Distritos
de Rechã, Distrito Gramadinho, Distrito Morro do Alto, Distrito da Varginha, Distrito Conceição
e Distrito do Tupi, com o emprego de militares do Estado, mediante delegação compartilhada das
atribuições previstas no referido diploma legal municipal; e
CONSIDERANDO a necessidade de fixar os valores da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada a serem pagas aos integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
DECRETA:
Art. 1º Os valores da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada a serem pagos mensalmente aos militares do Estado que exercerem atividades de implantação do Programa de Combate
ao Comércio Ambulante Irregular ou Ilegal e ao Descumprimento das Posturas Municipais na área
territorial do Município de Itapetininga e Distritos de Rechã, Distrito Gramadinho, Distrito Morro
do Alto, Distrito da Varginha, Distrito Conceição e Distrito do Tupi, com o emprego de militares
do Estado, por força do Convênio a ser celebrado entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria
de Segurança Pública, nos termos da Lei nº 5.707, de 03 de maio de 2013, ficam fixados na forma
a seguir:
IR$ 23,00 (vinte e três reais) por hora trabalhada ao Coronel, Tenente-Coronel, Major,
Capitão, 1º Tenente e 2º Tenente, Aspirante a Oficial;
II R$ 17,00 (dezessete reais) por hora trabalhada ao Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento,
3º Sargento, Cabo e Soldado.
§ 1º Os valores da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada serão corrigidos anual-

mente, tomando-se por base o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, considerando-se o mês de janeiro do exercício em relação ao mês de fevereiro do ano anterior.
§ 2º Para viabilizar o pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada a Polícia Militar encaminhará à Comissão Paritária de Controle do Programa de Combate ao Comércio
Ambulante Irregular ou Ilegal e ao Descumprimento das Posturas Municipais na área territorial
do Município de Itapetininga e Distritos de Rechã, Distrito Gramadinho, Distrito Morro do Alto,
Distrito da Varginha, Distrito Conceição e Distrito do Tupi, a seguir instituída, até o 5º dia útil
do mês subsequente ao mês considerado, planilhas com dados que identifique o policial militar,
o número de horas despendidas por cada militar estadual no exclusivo exercício da atividade
delegada, dados da conta corrente, bem como o montante mensal total de acordo com os valores
fixados no artigo 1º deste decreto.
§ 3º Após conferência das planilhas recebidas da Polícia Militar e, estando estas conforme, a Comissão Paritária de Controle expedirá documento atestando a exatidão dos valores apresentados
e encaminhará ao Município, até o 20º dia útil do mês em curso, a fim de que sejam adotadas as
providências necessárias para efetuar o pagamento da Gratificação por Desempenho de Atividade
Delegada.
§ 4º Caberá ao Município efetuar os pagamentos devidos em conta-corrente do policial militar que
fizer jus a referida gratificação.
Art. 2º Os recursos municipais do Programa de Combate ao Comércio Ambulante Irregular ou Ilegal e ao Descumprimento das Posturas Municipais na área territorial do Município de Itapetininga
e Distritos de Rechã, Distrito Gramadinho, Distrito Morro do Alto, Distrito da Varginha, Distrito
Conceição e Distrito do Tupi, com o emprego de militares do Estado deverão ser direcionados tão
somente para o pagamento dos valores referentes ao pagamento da Gratificação por Desempenho
de Atividade Delegada.
Art. 3º Os partícipes prestarão contas aos seus órgãos internos de controle e ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, na forma da lei.
Art. 4º O Município designará, em ato próprio, 02 (dois) representantes para integrarem a Comissão Paritária de Controle do Programa de Combate ao Comércio Ambulante Irregular ou Ilegal
e ao Descumprimento das Posturas Municipais na área territorial do Município de Itapetininga e
Distritos de Rechã, Distrito Gramadinho, Distrito Morro do Alto, Distrito da Varginha, Distrito
Conceição e Distrito do Tupi, cujas atribuições serão definidas pelos partícipes no Convênio.
Art. 5º As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações próprias do
orçamento municipal.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e oito dias de agosto de 2013.
ISMAEL JOSÉ STRANAK
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 1.119, DE 30 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 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 35970-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado a atender a seguinte dotação
do orçamento vigente:
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Pedagógico
(149) – 123610026.2051 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
R$ 200.000.00
(152) – 123610026.2054 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
R$ 800.000.00
Total das Suplementações					
R$1.000.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.01- Secretaria Municipal de Educação
(107) – 123630028.2055 – 3390.14 – Diárias Civil				
R$
15.000.00
(109) – 123630028.2055 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 		
R$
80.000.00
(111) - 123630025.2055 – 4490.52- Equipamentos e Material Permanente			
R$
30.000.00
(112) – 123630028.2087 – 3390.30 – Material de Consumo				
R$
15.000.00
(113) – 123630028.2087 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 		
R$
25.000.00
(114) – 123630028.2087 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 		
R$
25.000.00
(115) – 123630028.2087 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$ 15.000.00
(118) – 123630028.2144 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
R$
15.000.00
(120) – 123630028.2144 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
15.000.00
(122) – 123640024.2042 - 3390.30 – Material de Consumo				
R$
80.000.00
(125) – 123640024.2042 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
40.000.00
(127) – 123640024.2043 – 3390.30 - Material de Consumo				
R$
25.000.00
(128) – 123640024.2043 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		
R$
15.000.00
(130) – 123640024.2043 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente		
R$
15.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Pedagógico
(137) – 123610012.2006 – 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores			
R$
25.000.00
(139) – 123610012.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
35.000.00
(141) – 123610026.1005 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
90.000.00
(143) – 123610026.2009 – 3390.14 – Diárias Civil				
R$
20.000.00
(147) – 123610026.2009 – 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores			
R$
25.000.00
(150) – 123610026.2052 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
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R$ 275.000.00
(153) – 123610026.2082 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
R$
45.000.00
(166) – 123650029.1007 – 4490.51 – Obras e Instalações				
R$
60.000.00
(173) – 123650029.2057 – 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores			
R$
15.000.00
Total das Anulações						R$ 1.000.000.00
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 trinta dias de agosto de 2013.
LUIZ PAULO RIBEIRO DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 525, DE 26 DE AGOSTO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito Municipal de Itapetininga, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no Decreto nº 751, de 02/07/1997, em seu artigo 3º; e
Considerando os autos do processo nº 03042-138/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Constituir a Comissão Municipal de Emprego de Itapetininga como segue:
IRepresentantes do Poder Público:
a)
Prefeitura do Município de Itapetininga;
Membro Titular: Fabio Ricardo Bloes Bartolomeu.
Membro Suplente: Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima.
b)
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho;
Membro Titular: Walkiria Tavares Vieira de Andrades.
Membro Suplente: Claudia Ribeiro Garcia.
II Representantes dos Trabalhadores:
a)
Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Itapetininga;
Membro Titular: Marcelo Lúcio de Meira.
Membro Suplente: Reinaldo José Custódio.
b)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapetininga;
Membro Titular: Moisés Brandão dos Santos.
Membro Suplente: Jairo Vieira Soares.
III Representantes dos Empregadores:
a)
Sindicato do Comércio Varejista de Itapetininga;
Membro Titular: Therezinha Matarazzo Carreira.
Membro Suplente: Paulo Eduardo Costa.
b)
Sindicato Rural de Itapetininga;
Membro Titular: José da Rosa Seixas
Membro Suplente: Octacílio de Araujo Guerra Netto
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 556, de
25/07/2012.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 526, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 507, de 15/08/2013, em seu art. 1º, inciso III, alínea “b”, onde consta “Andresa Ribeiro G da Silva”, leia-se “Andressa Ribeiro Guimarães Ferreira”.
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 527, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 5.257 de 8 de maio de 2008 e em consonância com
o disposto na Lei nº 5.316 de 2 de junho de 2009, e o disposto na Lei nº 5.710, de 28 de maio de
2013; e
Considerando os autos do processo nº 35472-138/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente os
membros representantes da Sociedade Civil Organizada e Organizações Governamentais, para o
biênio 2012/2014:
I - Representantes da Sociedade Civil Organizada:
a) Entidades Sociais que atuam na área da Proteção Social Especial:
Titulares: José Benedito de Meira.
Mario Sergio Amaral.
Suplentes: Mozart M. M. Vieira.
Patrícia Oliveira Wey Rossettini.
b) Entidades Sociais que atuam na área da Proteção Social Básica:
Titulares: José Rodrigues da Silva.
Maria José Soares Larotonda.
Suplentes: Walter Bonifácio.
Maria Neusa Valério Trevisani.
c) Sindicato dos Trabalhadores:
Titular: Jairo Vieira Soares.
Suplente: Jedyelson Vieira Soares.
d) Associação Comercial de Itapetininga:
Titular: Sergio Gonçalves.
Suplente: Temístocles Cordeiro Neto.
e) Associação de Pais e Mestres:
Titular: Antônia Aurenis de Oliveira.
Suplente: Soraia Cristiane de Oliveira.
f)Associação Amigos de Bairro:
Titular: Maria de Lourdes da Silva.
Suplente: Belmiro Izidoro Câmara.
II - Representantes das Organizações Governamentais:
a) Secretaria Municipal de Promoção Social:
Titular: Rosemara Peixoto de Camargo.
Suplente: Fabiana Lang Oliveira.

b) Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Rosângela Aparecida Alves Nery do Nascimento.
Suplente: Luiz Antônio Franci.
c) Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Marta Rosana Nazareth Ayres.
Suplente: Leny Monteiro Teixeira.
d) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
Titular: Daniele Aparecida Gonçales.
Suplente: Cory Pereira de Moraes Filho.
e) Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Titular: Marisa dos Santos Ferreira de Lima.
Suplente: Maria Aparecida dos Santos Suekuni.
f) Secretaria Municipal de Transito e Cidadania:
Titular: Dagne Gabriela de Almeida.
Suplente: Romilda Machado Rocha.
g) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
Titular: Andréia Rodrigues dos Santos e Silva.
Suplente: Rosana de Jesus Plens Massoni.
h) Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento:
Titular: Lucrécia Aparecida Kupper.
Suplente: Fábio Ricardo Blóes Bartolomeu.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogas as portarias nº 214 de
13/03/2013 e nº 370, de 29/05/2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

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

PORTARIA Nº 528, DE 28 DE AGOSTO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 23341-060/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 369, de 28 de maio de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Nomear, para compor a Comissão Especial para acompanhar o Edital de Chamada Publica – Objeto: Realização de Exames Laboratoriais em pacientes da Rede Básica de Saúde, os
seguintes membros:
IElza Maria Lima de Lara – Biomédica;
II Mirian Akiti Rodrigues – Departamento de Regulação, Controle e Avaliação – DRCA;
III Santiago Felipe Galdino Costa - Processamento de Dados;
IV Claudia Alessandra Sônego – Departamento de Apoio Estratégico;
VJuliana Pereira Morais – Comissão Permanente de Licitação.”
Art. 2° 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 529, DE 28 DE AGOSTO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 03 DE SETEMBRO
DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente
homologado, no cargo abaixo relacionado:Cargo:– VIGIA– Ref. 04
NOME					CLASSIFICAÇÃO
MARCELO MEDEIROS ZAGLOBINSKI
30º
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 530, DE 29 DE AGOSTO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Cristiane da Silva Cardoso, Diretora do Departamento de Finanças da
Prefeitura Municipal, como Responsável pelo Controle Administrativo e Financeiro do Convênio
a ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP, Polo da
Moda - Segunda Fase.
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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VIGÊNCIA: A partir de 01/08/2013 tendo vigência até 31/07/2014, podendo ser prorrogado, em razão da sua natureza continuada, nos termos do Art. 57 da lei 8.666/93.
Itapetininga, 26 de agosto de 2013.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 085, de 23 de Agosto de 2.013

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Decreto Legislativo nº 470, de 26 de agosto de 2013

Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao Pastor Adules Cerejo Dias.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2013, de autoria do Vereador Edilson Cardoso.)
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 o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1° Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao Pastor Adules Cerejo Dias.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal, 26 de agosto de 2013.
André Luiz Bueno
Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Vânia Cristina Leme de Sousa
Chefe do Setor Legislativo

Resolução nº 568, de 26 de agosto de 2013

Dispõe sobre aprovação da proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Itapetininga para o exercício
de 2014.
(Projeto de Resolução nº 10/2013, de autoria da Mesa da Câmara.)
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 aprovada a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Itapetininga para ser incluída na
proposta geral do Município, relativa ao exercício de 2014, na forma a seguir especificada:
CLASSIFICAÇÃO VERBA					VALOR EM R$
3.1.90.01.00
Aposentadorias e Reformas			
R$
200.000,00
3.1.90.09.00
Salário Família				
R$
5.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e vantagens fixas - Funcionários
R$
3.900.000,00
3.1.90.11.00
Vencimentos e vantagens fixas – Vereadores		
R$
1.500.000,00
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais - INSS			
R$
500.000,00
3.1.90.14.00
Diária – Civil				
R$
80.000,00
3.1.90.16.00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		
R$
80.000,00
3.1.90.92.00
Despesas de exercícios anteriores			
R$
200.000,00
3.1.91.13.00
Obrigações Patronais - SEPREM			
R$
500.000,00
3.3.90.30.00
Material de Consumo				
R$
400.000,00
3.3.90.35.00
Serviços de Consultoria			
R$
150.000,00
3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
R$
100.000,00
3.3.90.38.00
Arrendamento Mercantil			
R$
50.000,00
3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
R$
500.000,00
3.3.90.91.00
Sentenças Judiciais				
R$
300.000,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações				
R$
500.000,00
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Permanente		
R$
800.000,00
T O T A L							
R$
9.765.000,00
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal, 26 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

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, situado à Rua Monsenhor Soares, 251, Centro, no dia 12 de setembro
de 2013, quinta-feira, às 20:00 horas para debate sobre o assunto “Municipalização do Ensino em Itapetininga”.
André Luiz Bueno
Presidente

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000990/2013, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185, da Lei complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da
Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 26-08-2013, a funcionária MÁRIA LUCIA
CAVALCANTE DE CAMARGO SILVA, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04- E, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 086 de 23 de Agosto de 2.013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000991/2013, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 30-08-2013, a funcionária JULIETA PEREIRA DE ALMEIDA, Referência 12-F (Det. Jud.), encarregada do setor do museu lotada na Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 087 de 23 de Agosto de 2.013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000992/2013, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complementar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 30-08-2013, a funcionária HELOIZA DE
FATIMA BATISTA RODRIGUES, Referência 11-G (Det. Jud.), assistente administrativo lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 088, de 23 de Agosto de 2.013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000993/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº 49, de 23-04-2012 e Artigo 6ºA, da Emenda
Constitucional nº. 41/2003, a partir de 30-08-2013, a funcionária ANGÉLICA TERESA BRAGUTE NUNES monitora Referência 07-D, lotada na Secretaria Municipal da Promoção Social, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 089, de 23 de Agosto de 2013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000994/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº 49, de 23-04-2012 e Artigo 6º A, da Emenda
Constitucional nº. 41/2003, a partir de 30-08-2013, a funcionária VERA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA servente
Referência 03-E, lotada na Secretaria Municipal da Promoção Social, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 090, de 23 de Agosto de 2013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000995/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº 49, de 23-04-2012 e Artigo 6º A, da Emenda
Constitucional nº. 41/2003, a partir de 30-08-2013, a funcionária ESTER DOMINGUES COELHO servente Referência 03-E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2013

CONTRATANTE: Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga
CONTRATADA: RPPS Brasil Consultoria Ltda
OBJETO: Contrato de prestação de serviços de locação de software na área financeira
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00, divididos em valores mensais de R$ 650,00
ASSINATURA: 01/08/2013

31/08/2013
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A primeira reunião de apresentação dos novos membros do Conselho do Fundeb foi realizada na última semana
Na quarta-feira, dia 21 de agosto, aconteceu no prédio da Secretaria
Municipal de Educação a primeira
reunião de apresentação dos novos
membros do Conselho do FUNDEB.
Todos se apresentaram e compartilharam suas expectativas. Na quinta-feira
dia 22 de agosto a Diretoria do Conselho foi eleita e apresenta a seguinte
composição:
•
Presidente: Aldo José Camargo
•
Vice: Dirceu Nunes de Barros
•
Secretário: Gisele Aline Ribeiro Rodrigues

O QUE É O FUNDEB?

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº53/2006 e regulamentado pela Lei nº11.494/2007 e
pelo Decreto nº6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a
2006.
É um fundo especial, de natureza
contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num
total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos
provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal
e municípios, vinculados à educação
por força do disposto no art. 212 da
Constituição Federal. Além desses re-

cursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela
de recursos federais, sempre que, no
âmbito de cada Estado, seu valor por
aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente. Independentemente
da origem, todo o recurso gerado é
redistribuído para aplicação exclusiva
na educação básica.
O repasse de recursos do governo
federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em
2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões
em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e,
a partir de 2010, passou a ser no valor
correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de
todo o país.
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um
colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos do Fundo, no âmbito das
esferas municipal, estadual e federal.
O conselho não é uma unidade administrativa do governo. Assim, sua
ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos
da administração pública local.
O Poder Executivo deve oferecer
ao conselho o necessário apoio material e logístico – disponibilizando,
se necessário, local para reuniões,
meio de transporte, materiais, equipamentos etc. – de forma a assegurar
a realização periódica das reuniões
de trabalho, garantindo condições para que o colegiado desempenhe suas
atividades e exerça efetivamente suas

funções.
A atividade dos conselhos do Fundeb soma-se ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Entretanto, o
conselho do Fundeb não é uma nova
instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, portanto, ser confundido com o controle
interno (executado pelo próprio Poder Executivo), nem com o controle
externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do
Poder Legislativo, a quem compete a
apreciação das contas do Poder Executivo.
Entre as atribuições dos conselhos
do Fundeb, estão:
•
Acompanhar e controlar a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb;
•
Supervisionar a elaboração da
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação;
•
Supervisionar a realização do
censo escolar anual;
•
Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas
ao respectivo Tribunal de Contas. O
parecer deve ser apresentado ao Poder
Executivo respectivo em até 30 dias
antes do vencimento do prazo para
apresentação da prestação de contas
ao Tribunal; e
•
Acompanhar e controlar a
execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar e

do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando
os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos
repassados, responsabilizando-se pelo
recebimento e análise da prestação de
contas desses programas, encaminhando ao FNDE o demonstrativo
sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer
conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando
houver ocorrência de eventuais irregularidades na utilização dos recursos.
O Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundeb no município deverá ser composto por, no
mínimo, nove membros, sendo:
•
2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais
pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
•
1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
•
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
•
1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das
escolas básicas públicas;
•
2 (dois) representantes dos
pais de alunos da educação básica pública;
•
2 (dois) representantes dos
estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
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Ações que intensificam a prática promovem diminuição das taxas de mortalidade infantil da nossa cidade
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, pensando no bem
estar das crianças, realizou uma capacitação profissional de “Aleitamento Materno”, através do Núcleo
Integrado de Saúde à Criança, no
dia 23 de Agosto na UAB.
Com o tema “Comemoração da
Semana Mundial do Aleitamento
Materno”, a Capacitação Profissional para “Aleitamento Materno”, possui o objetivo de promover
a troca de conhecimentos entre os
profissionais das Secretarias de
Saúde e de Educação e estimular a
discussão e apresentação de temas
relevantes ao aleitamento materno
com a finalidade de construir ações
que intensifiquem as taxas de aleitamento materno e diminuição da
mortalidade infantil.
A médica pediatra e neonatologista, Andrea Lúcia Gouveia, tam-

bém integrante da Equipe do Núcleo Integrado de Saúde à Criança
, explanou sobre a importância da
capacitação profissional. Além dela, a fonoaudióloga Claudia Gondim da Silva , Coordenadora do
Hospital Amigos da Criança/ / Método Canguru / Membro do IBFAN
– Sorocaba, deu início à capacitação profissional abordando os seguintes assuntos: porque é importante amamentar; como o leite sai
da mama para a boca do bebê; como
avaliar uma mamada; habilidades
da comunicação; problemas precoces e tardios com a mama; como lidar com as dificuldades iniciais da
amamentação (bebê que não mama
não consegue manter a pega, chorão, ...); manipulação do leite materno nas creches.
Participaram do evento diversas
autoridades municipais.

Amamentar estreita os laços maternos e é indispensável na prevenção de doenças

Secretaria de Cultura e Turismo

Centro Social Irmã Madalena comemora dia do Folclore
O evento teve participação das crianças, adolescentes e jovens que participam das atividades no Cesim
As irmãs dominicanas e a equipe do
Centro Social Irmã Madalena, realizaram “5ª Festa do Folclore – Raízes da
Nossa Terra” no dia 30 de Agosto, às
19h30, na sede do Cesim, localizado à
rua Hélio Ayres Marcondes, 17, Taboãozinho. As crianças, adolescentes e jovens
matriculados no Cesim se apresentaram.
A festa teve encenação – Bob Vieira

e Rodrigo, dança – música: Menino da
Porteira, dança – música - Pagode em
Brasília, cordel - (capoeira), dança – música - A vida do Viajante, dança- músicaamanheceu, dança- música- A loira do
carro branco, dança- música- Cabecinha
no Ombro, dança- Pot pourri ( Pagode
em Brasília), orquestra de Berimbau e
show de capoeira, coral tristeza do jeca.

Capoeira fez parte da programação
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A finalidade do espetáculo A Fórmula do Crescimento é criar um divertido canal de comunicação com o público
A peça “A Fórmula do Crescimento” da Companhia Cirurgiões da Alegria se apresentará no domingo, 1º de
setembro, às 16h no teatro do SESI.
No espetáculo tudo acontece em um
Pronto Socorro num dia de trabalho
dos Cirurgiões Gaguelho e Edufina,
neste dia tudo seria normal se não fosse a Edufina cismar em querer crescer.
Para conseguir seu objetivo ela sai à
procura da fórmula do crescimento e
está disposta a desfazer do seu bem
mais precioso – a sua fortuna. Na
busca pela fórmula do crescimento
encontra o ganancioso Cirurgião Piriri, que não hesita em prescrever a sua
invenção para solução dos seus pro-

Foto: Vinicius de Paula

blemas.
A finalidade do espetáculo A Fórmula do Crescimento é criar um divertido canal de comunicação com
o público, principalmente o infantil,
com a arte do palhaço. A montagem
é apresentada com improvisações no
texto, tendo a presença da figura do
palhaço, que brinca, improvisa, satiriza as rotinas médicas e se tornam cirurgiões na arte de entreter as pessoas.
Objetivo que o grupo cumpre com excelência técnica, interpretado com experientes atores que trazem o humor
ao palco, de forma bastante lúdica e
dinâmica com sabor de ingenuidade e
de simplicidade.

Ficha Técnica
Autor: Eliseu Pereira e Edson
Pavarini Filho
Diretor: Marcos Olimpio
Elenco: Katina de Sousa, Eliseu
Pereira, Denis Menezes
Sonoplastia: Marcos Lima
Figurino: Katina de Sousa
Confecção de figurinos:
Sônia de Souza e Edina Testa
Produção: Regiane Glória
Cenografia e Adereços:
Marcos Olímpio e Eliseu Pereira
Iluminação: Vladimir Vaz
Contra Regra: Regiane Gloria

Serviço
Espetáculo “A Fórmula do
Crescimento”
Local: Teatro do SESI
Itapetininga - Av. Padre Antonio
Brunetti, 1.360, Vila Rio Branco

Data e horário: 01 de setembro,
domingo, às 16h
Capacidade: 246 lugares e 6
para cadeirantes
Duração: 50 min

Classificação indicativa: Livre
Modalidade: Circo
Gênero: Comédia
Temática: Relação médicopaciente

Informações: (15) 3275-7949
Entrada gratuita – Os
ingressos serão distribuídos 1
hora antes do início do espetáculo

Secretaria de Esporte e Lazer

Mesa-tenista Itapetiningana é convocada para Seleção Brasileira
Ela disputará o campeonato Aberto de Jovens do Brasil no mês de setembro
A atleta de tênis de mesa, Nataly
Duarte foi convocada essa semana em
nota oficial para a seleção brasileira
que disputará o Aberto de Jovens do
Brasil. O evento vale pontos para o

circuito mundial e será disputado no
Rio de Janeiro de 11 a 15 de setembro.
A atleta deixou a família e amigos
para se dedicar exclusivamente ao tênis de mesa, aos treinos que são em

média de 5 horas por dia. Os resultados da atleta servem de incentivo
para outros atletas da modalidade se
dedicarem aos treinos que são feitos
no Ginásio Ayrton Senna.
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33 mil alunos das 124 unidades escolares e entidades recebem alimentação acompanhada por nutricionistas
A administração municipal é responsável pela compra e distribuição dos suprimentos alimentares em 124 unidades
escolares do município. Deste total são 84
Escolas Municipais, 26 Escolas Estaduais
e 16 Entidades. São 103 merendeiras efetivas do quadro municipal e 300 contratadas que preparam 85 mil refeições para
33 mil alunos todos os dias.
A equipe de nutricionistas da merenda elabora, semanalmente, um
cardápio que atenda as necessidades nutricionais
diárias das crianças
por faixa etária,
além de adaptar o
cardápio para as
crianças que, por
recomendação médica, necessitam de
alimentação especial
ocasionada por patologias como: anemia e baixo
peso, diabetes, colesterol e triglicérides aumentados, intolerância a lactose.
Há prioridade em servir uma alimentação saudável, não são servidos alimentos
fritos ou muito gordurosos, o uso do sal e
do açúcar é controlado. Todos os procedimentos e normas higiênicos sanitários são
cumpridos para garantir a segurança alimentar em todo o processo: recebimento,
estoque, conservação e manipulação até o
momento de servir.
Existe um trabalho constante no sentido de orientar as merendeiras para o
desempenho diário das funções, como:

aproveitar os alimentos sem desperdício,
diversificar as receitas, organizar e higienizar o local de trabalho e os alimentos.
Para tanto, há uma parceria com o SESI,
que disponibiliza 30 vagas por mês em
seus cursos de alimentação saudável e
com a Vigilância Municipal que orienta
quanto às normas e procedimentos para
garantir a segurança alimentar, além, das
capacitações semestrais ministradas pela
equipe da nutrição.
As nutricionistas e uma
equipe de apoio, visitam
as escolas periodicamente, orientando e fazendo um
levantamento das
necessidades de cada unidade escolar.
Quinzenalmente é
enviado um relatório
dessas visitas técnicas para a Diretoria Administrativa
da Secretaria Municipal de Educação e ao Departamento do Almoxarifado.
Atualmente o Governo Estadual repassa para o Município R$ 0,50 e o Governo Federal R$ 0,30 por aluno/dia. A
Administração Municipal chega a complementar aproximadamente R$ 1,00 por
aluno/dia.
Na EMEI Profª Maria Munhoz Soares de Salles as merendeiras contam que
o prato de sucesso é o escondidinho de
peixe, nutritivo, bonito e muito saboroso.
As crianças adoram.

Exemplo de cardápios por faixa etária

Com uma alimentação nutritiva e balanceada, alunos têm melhor rendimento educacional
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novas escolas de ensino infantil irão atender crianças de 4 meses a 5 anos, com cerca de 1.300 novas vagas
A Secretaria da Educação conta
com aproximadamente 1.200 crianças aguardando vaga para o ensino
Infantil. Priorizando universalizar a
educação, melhorar a qualidade do
ensino e cumprir com sua obrigação
legal, a administração municipal
construirá 6 novas Escolas de Ensino Infantil – EMEI, que atenderam
crianças de 4 meses a 5 anos.
Três Escolas estão sendo construídas com recursos Federais do
Programa ProInfância e contrapartida do município, nos Bairros do
Cambuí, Belo Horizonte e Distrito
do Tupy.
Duas Escolas estão sendo construídas com recursos próprios nos
Bairros: Vila Florestal e Vila Reis,

Crianças serão atendidas em escolas modernas e com qualidade de ensino

outra que será construída com recursos do Estado, também com contrapartida do Município, no Distrito do
Gramadinho, já está em processo de
licitação.
A previsão de término das obras
é para até o final do segundo semestre de 2014, com a abertura de aproximadamente 1.300 novas vagas.
Outras 5 unidades escolares, que
abrigarão cerca de 700 crianças,
serão construídas com recursos do
Programa Creche Escola do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida do Município. A Secretaria de Educação está realizando um
levantamento nas áreas do município onde há demanda reprimida de
crianças fora da escola.

Secretaria de Educação

Semana do folclore é comemorada de forma lúdica

Mais de 300 crianças aprenderam sobre a cultura popular brasileira, cantigas, lendas e contos
A Biblioteca Municipal Dr. Júlio
Prestes de Albuquerque realizou atividades em comemoração ao Dia do
Folclore, junto as crianças da rede
municipal de ensino nos dias 21, 22
e 23 de Agosto.
Aproximadamente 300 crianças das escolas E.M.E.I. São Paulo Apóstolo, E.M.E.I. São José e
E.M.E.I. Angelina Turelli participaram das atividades. Os alunos puderam assistir um pouquinho sobre al-

gumas manifestações da nossa cultura popular, cantigas de roda, conto

popular, parlendas, trava-línguas,
adivinhas e para encerrar um cine-

A educadora Milene França interage com os alunos, resgatando a cultura popular

minha com uma animação da Série
Juro que Vi, sobre o Saci Pererê.
O objetivo foi trazer de forma lúdica e prazerosa um pouco da cultura e sabedoria popular, a qual é
transmitida de geração para geração,
com a finalidade de não cair no esquecimento, principalmente nestes
tempos em que a tecnologia est á tão
presente em nosso cotidiano.
A atividade acontece com a parceria da Escola Livre de Música.

