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DePois De vários meses De comPetição, os camPeões foram DefiniDos em PartiDas De granDe emoção e comPetitiviDaDe

Na manhã ensolarada deste últi-
mo domingo (22/12), no Clube dos 
Veteranos de Itapetininga, conhe-
cemos dois novos campeões para a 
galeria do Campeonato Municipal 
de Futebol 2013

Na disputa da 2ª divisão a equi-
pe da Moura AC teve desempenho 
espetacular e meteu um 3x1 com 
propriedade em cima do Deraqui-

2007 - Botafogo Futebol 
Clube
2008 - Botafogo Futebol 
Clube
2009 - Esporte Clube 
Palmeirinha / Bairro da 
Conceição

Galeria dos campeões da 1ª divisãonho, que antes do jogo era o grande 
favorito à conquista.

Já pela divisão de elite, após 
anos de espera, a AA Nova Itapeti-
ninga, mais conhecida como Nova 
Baixada goleou o Horto/Veteranos 
por 4x0 e sagrou-se o novo cam-
peão da competição. Parabéns aos 
finalistas e aos campeões da edição 
2013.

2010 - Vila Nova Futebol 
Clube
2011 - Vila Santana Futebol Clube
2012 - Clube dos Veteranos de 
Itapetininga
2013 - AA Nova Itapetininga 
(Nova Baixada)

Fundo Social eSclarece Sobre oS ServiçoS preStadoS
Secretaria de Gabinete

A equipe do Fundo Social encerra o 
ano com o sentimento de missão cumpri-
da. Mesmo com dificuldades, foi possível 
atender pessoas carentes realizando doa-
ções e cursos profissionalizantes.

A Campanha do Agasalho, que teve 
início em abril, atendeu a centenas de fa-
mílias na cidade, doando roupas e sapatos, 
através de um cadastro prévio. Esta inicia-
tiva só foi possível graças à colaboração 
de empresas privadas, e da população que 
ajudou doando roupas e participando dos 
eventos de arrecadação, dos serviços de 
atendimento social de Itapetininga e outros 

muitas Das iniciativas só se tornaram Possíveis com a colaboração Da iniciativa PrivaDa e Da PoPulação

setores da prefeitura. Entidades também 
foram contempladas com doações de ali-
mentos.

Nos mesmos moldes, também foi rea-
lizada a doação de enxovais. Com o apoio 
da iniciativa privada, o Fundo Social doou 
dezenas de enxovais a mães carentes da 
cidade e da zona rural. As famílias foram 
atendidas conforme encaminhamento da 
assistência social.

Também através do Fundo Social, cer-
ca de 200 pessoas receberam óculos gratui-
tamente e outras 200 pessoas foram aten-
didas mensalmente com o fornecimento 

gratuito de fraldas geriátricas. Além de 
dezenas de pessoas acamadas que se bene-
ficiaram com o empréstimo de cadeira de 
rodas, cama hospitalar, muletas, cadeira de 
banho e colchão caixa de ovo.

Na área profissionalizante, o Fundo 
Social formou mais de 300 alunos, ofere-
cendo gratuitamente cursos de Tricô, Cro-
chê e Tear, Bordado em Linha e Pedraria, 
Patchwork, Patchcolagem, Pintura em Te-
cido, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro, 
Padaria Artesanal, Culinária para Festas, 
Costura Industrial, Modelagem e Escola da 
Moda. Os alunos receberam todo material 

sem custo algum, tiveram a oportunidade 
de aplicar na prática o que aprenderam em 
sala e receberam certificado de conclusão.

Em 2014, o objetivo é seguir atenden-
do as pessoas carentes e todas as suas ne-
cessidades e capacitar mais pessoas para 
geração de renda, através de cursos pro-
fissionalizantes. Para isso, o Fundo Social 
espera continuar contando com o apoio da 
iniciativa privada e de toda a população.

Quem quiser saber mais sobre os ser-
viços prestados pelo Fundo Social pode 
entrar em contato através do telefone 3271-
1801. 
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foram 49 contratos firmaDos, totalizanDo 200 mil reais liberaDos Para Pequenos e micro emPreenDeDores
No período de 01 a 30 de novembro 

de 2013, foi realizado pelo Banco do Po-
vo Paulista o 6º Mutirão de Microcrédito. 
Mais uma vez Itapetininga concorreu e fez 
bonito.

Itapetininga concorre anualmente com 
cidades de 100 a 300 mil habitantes. Neste 
ano, o nosso município conquistou o 2º lu-
gar com 49 contratos firmados totalizando 
R$ 200, 000,00 (duzentos mil reais) libe-
rados para os pequenos e micro empreen-
dedores.

No dia 16/12/2013, os agentes de crédi-
tos Daniela Mendes Palmeira e Francisco 
Carlos Jacob compareceram no Palácio 
dos Bandeirantes em São Paulo para a ce-
rimônia de entrega do Premio conquistado. 

conheça mais sobre o 6º mutirão 
de microcrédito do banco do Povo 
Paulista

Voltado à promoção do empreendedo-
rismo, o Banco do Povo Paulista (BPP), 
programa coordenado pela Secretaria de 
Estado do Emprego e Relações do Tra-
balho (SERT), realizou o 6º Mutirão de 
Microcrédito. A meta é emprestar R$ 20 
milhões em todo o Estado.

A ação pretende ampliar o número de 
microempreendedores que podem ser be-
neficiados pelo BPP. Os empréstimos do 
Banco variam entre R$ 200 e R$ 15 mil, 
com prazo para pagamento de até 36 me-
ses. A taxa de juros de 0,5% ao mês é a me-
nor entre as instituições financeiras do país.

O Mutirão ocorreu simultaneamente 
em todos os 497 municípios atendidos pe-

lo BPP. O Banco é fruto da parceria entre 
Estado e municípios. 
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o Programa “5s”
5S nada mais é do que um programa simples e eficiente que foi criado no Japão, e que 
é a base inicial para implantação de Gestão da Qualidade no local de trabalho. 
Este programa visa à melhoria de qualidade no ambiente de trabalho, e gerar estímulos para o rela-
cionamento interpessoal, mais humano e assim favorecer a qualidade de vida dos funcionários. 

o programa tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar a todos, através da or-
ganização e da disciplina, pois o bom-senso pode ser ensinado, aperfeiçoado, pratica-
do para o crescimento pessoal e profissional. Estimular a pratica do trabalho em equi-
pe, pois visa à participação de todos nas atividades realizadas diariamente, para obtenção 
dos resultados esperados a pratica do 5S deve se tornar hábito em nossas vidas.

Concordarmos que um ambiente de trabalho é mais agradável, quando está livre de entulhos e tralhas que 
nem sabemos para que servem. E que um lugar limpo, é mais produtivo que um cheio de sujeira e lixo.

Ao ver algo fora do seu lugar, guarde-o no local correto, pois sabemos que atitudes como essa, faz 
toda a diferença.  muitas pessoas se esquecem disso, ou talvez não tenham a noção da importância 
de um simples gesto como este. Por pensar que o local onde trabalha não mereça o seu esforço, 
ou talvez que esse não seja seu trabalho.
 
entenDenDo os 5s
os “5S” vem das palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, e que aqui no brasil se 
tornaram os 5 Sensos. Senso de Utilização, Senso de ordenação, Senso de Limpeza, Senso de Saúde e 
Senso Autodisciplina.

JAPÃo brASIL CoNCEITo obJETIVo

Seiri Senso de 
Utilização

Consiste em deixar no ambiente de 
trabalho apenas material uteis, sepa-
rando o necessário do desnecessário.

Eliminar do espaço de tra-
balho o que seja inútil.

Seiton Senso de 
ordenação

Colocar cada coisa em seu lugar, 
Identificar e organizar os materiais 

conforme a frequência de uso.

organizar o espaço de tra-
balho de forma eficaz.

Seiso Senso de 
Limpeza

Limpar o ambiente de trabalho e 
mantê-lo em condições operacionais. mas do que limpar, é não sujar.

Seiketsu Senso de 
Saúde

Tornar o ambiente de tra-
balho saudável.

É manter as condições de tra-
balho favoráveis à saúde física 

e mental dos funcionários.

Shitsuke
Senso de 
Autodis-
ciplina

Padronizar e rotimizar a apli-
cação dos “S” anteriores. 

É fazer e praticar o 
que se aprende.

mesmo com tantas tecnologias, recursos, conhecimentos, cultura e valores, não seriam pos-
síveis utilizá-los sem aprendizado, treinamento, participação e colaboração de todos. 
Por isso, aplique, utilize, pratique e colabore com o Programa 5S, pois é à base da Qualidade de vida no 
Trabalho.

VErA SILVA 
TÉC. SEGUrANçA Do TrAbALho

aviso
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA/Gestão 2013/2014, infor-
ma aos funcionários que se houver interesse em solicitar uma visita ou vistoria 
de um cipeiro no setor, favor protocolar um memorando no setor de protocolo 
da prefeitura com o seguinte assunto - “CIPA - 13/14. Solicitação de Visita”, para 
o setor de Segurança do Trabalho que irá direcionar o pedido, lembrando ser ne-
cessário constar no mesmo o local de endereço e telefone do setor a ser visitado.

LUCIANA DE ALmEIDA GoNçALVES
PrESIDENTE CIPA 2013/2014
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 06/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(a) candidato(a) habilitado(a) no Processo Sele-
tivo Simplificado PROJOVEM URBANO/2013, abaixo relacionados para que compareça munido(a) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 30/12/2013 a 03/12/2013, 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 PROJO-
VEM URBANO/2013.
Cargo: EDUCADOR – PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

Adriana Aparecida Ferreira Rocha Barreto 19.796.105-8 4°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 26 de dezembro de 2013.

ALDO JOSÉ CAMARGO
COORDENADOR DO PROJOVEM URBANO 2012/2013

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Atendendo disposto na Emenda Constitucional nº 19, que alterou o artigo 39 da Constituição Federal, acrescido o Pará-
grafo 6º, publica relação de Cargos e Salários:

REF. EFETIVOS VENCIMENTO

6 Distribuidor de Medicamentos R$       727,00

6 Distribuidor de Merenda R$       727,00

6 Frentista R$       727,00

6 Músico R$       727,00

6 Oficial de Conservação de Vias R$       727,00

6 Tratorista R$       727,00

Itapetininga, 16 de dezembro de 2013.

LUISAntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 817, DE 20 DE DEZEMBRO 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 Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Kátia Regina Pinto, Auxiliar de Enfermagem para o Programa Saúde 
da Família PSF, objeto da Portaria nº 700, de 14/11/2013, por não atender o requisito da Escolaridade.
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 818, DE 20 DE DEZEMBRO 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 a Comissão Permanente de Sindicância, composta pelos seguintes membros:
Titulares:
Priscila de Fátima Cavalcanti Bueno;
Renata Marcondes Ribeiro; e
Telma de Paula Nazaré Rodrigues da Silva Nogueira.
Suplente:
Fernando Araújo Scheide de Castro.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 533, de 03/09/2013.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 819, DE 20 DE DEZEMBRO 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. 1.º Nomear as Comissões Permanentes Processantes, compostas pelos seguintes servidores efetivos e estáveis, para 
as respectivas Secretarias:
I – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, com 
competência para processar e opinar nos feitos em geral, composta dos seguintes membros, servidores efetivos e está-
veis:
Fernando Araujo Scheide de Castro;
João Batista de Siqueira Santos;
Michelle Alves de Almeida Araújo.
II – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação:
Neusa Aparecida Gomes de Oliveira Galvão de Souza;
Renata Aparecida Palmeira de Noronha;

Renata Maria Santos da Silva.
III - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços:
Dair José Nunes Vieira;
José Renato Terra; 
Marco Aparecido da Silva Monteiro.
IV - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde:
Aparecida Teles Rodrigues;
Elisabete Gabriela P. M. de Brito;
João Fernando da Silva Martins Costa.
V - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
com competência para processar e opinar nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania e Guarda Municipal:
Célio Rolle;
Romilda Machado Rocha;
Silvio Ferreira Pires.
Art. 2.º As comissões contarão com assessoria jurídica permanente, através da designação de profissional da advocacia, 
sempre que solicitado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, que a qualquer tempo poderá, em se justificando a 
pertinência e segurança para os trabalhos disciplinares avocar feitos da competência das comissões permanentes consti-
tuídas nos incisos II a V, cujo termo requisitório do feito deverá ser firmado pelo titular da Secretaria ou pelo Procurador 
Geral do Município, passando para a competência da Comissão Permanente constituída no inciso I.
Art. 3.º No caso de vacância temporária, impedimentos ou quaisquer outros motivos que inviabilizem a atuação das 
comissões com 3 (três) membros, requisitar-se-á para atuar como suplente, membros de outras, através de ofício à Se-
cretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
Art. 4.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Portarias nº 532, de 03/09/2013, nº 552, de 
09/09/2013 e nº 655, de 22/10/2013.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 820, DE 23 DE DEZEMBRO 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 no parágrafo 2º do artigo 174 da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008 e Decreto 
nº 1.074, de 26 de julho de 2013, resolve:
Art. 1º Ficam nomeados os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão Especial de Avaliação de Insalu-
bridade e Periculosidade desta Prefeitura:
Membros:
Celio Rolle;
Vera Lucia da Silva; e
João Batista de Siqueira Santos.
Suplentes:
Magali Palmira Lopes Castelo Branco;
Aline Aparecida de Castro;
Felipe Toledo Del Poço da Cruz.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 714, de 22 de novembro de 2013.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA N° 821, DE 23 DE DEZEMBRO 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 o Senhor Fernando Araújo Scheide de Castro como membro do Conselho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Cultural de Itapetininga (COMDEPAC), Representando a Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em substituição do Senhor Thiago Henrique Piedade e Silva.
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 822, DE 26 DE DEZEMBRO 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 Exonerar, a pedido, o Sr. Celso Simões de Almeida Filho, do cargo em comissão de Assessor, Ref. V, lotado na 
Secretaria Municipal de Gabinete, a partir de 31/12/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 823, DE 26 DE DEZEMBRO 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 Exonerar, a pedido, a funcionária Amábile Franceli Pagani Rodrigues, Assistente Social, Ref. 11, lotada na Secre-
taria Municipal de Promoção Social, a partir de 20/12/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 824, DE 26 DE DEZEMBRO 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 Demitir, por termino de contrato, os (as) Professores (as) de Educação Básica I - Eventuais, lotados (as) na Secre-
taria de Educação, a partir de 20/12/2013, abaixo relacionados (as):

Nome RG

ALESSANDRA RIBEIRO COX 33.992.432-9

ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA 46.223.543-9
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Nome RG

ANDREA ALVES FEITOSA BONINI BUENO 29.531.980-X

ANDRESA NALESSO BRASIL 27.920.422-X

ANGELA PEIRETTI 32.460.283-2

BRUNA CAMARGO PALADINO 41.020.949-1

CARLOS ALBERTO VIEIRA PINTO 9.270.439-6

CARLOS EDUARDO CAIARES 33.941.807-2

CLEIDE APARECIDA NALESSO DE QUEIROZ 18.324.729-2

CRISTINA APARECIDA SANTOS 33.130.596-3

DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA 33.994.274-5

DULCINEIA APARECIDA NUNES CORREA 30.857.665-2

ELAINE BORGES ALONSO MARTINS 41.448.886-6

ERCIVAL ELUINO CIRINEU 7.192.841-8

ERIKA LILÉIA ALVES DE ALMEIDA 41.448.759-X

FLÁVIA APARECIDA DE LIMA 35.281.018-X

FLAVIA CRISTINA MEIRA DA SILVA 27.641.650-8

GIZELE APARECIDA VENTURI LIMA 25.178.013-2

JOSIANE DINA TEIXEIRA PEREIRA 19.836.603-6

KATIELE SOUTO MATSUZAKI 42.697.260-0

KELLY DIAS MACHADO 34.074.646-4

MAGDA ALEXANDRE FERREIRA TERRA 28.652.269-X

MARIA DA GLORIA ALMEIDA 12.768.247-8

MARIA HERMINIA ORSI 16.357.010

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA FERREIRA 22.656.957-6

MARIA SILVIA MANTOVANI PONCE 11.047.141

MARIANA MOREIRA LEITE 41.417.480-X

PRISCILA APARECIDA MEDEIROS 41.749.537-7

PRISCILA SANTIAGO DA S. A. CORDEIRO 41.813.198-3

REGINA CELIA DA SILVA ALMEIDA 22.656.840-4

SIMONE CRISTINA FURTADO 19.836.515

SIMONE GRACIANO DE BRITO 27.084.340-1

THAIS CHAGAS CORREA DE OLIVEIRA 43.225.103-0

VALERIA SANTOS FOLLI 23.768.871-2

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 825, DE 26 DE DEZEMBRO 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 Demitir, por termino de contrato, os aprovados em Processo Seletivo Simplificado – Projovem Urbano 2012, à 
partir de 16/12/2013, abaixo relacionados:

Nome Cargo RG

ADILSON DINIZ LIBANEO EDUCADOR -  CIÊNCIAS HUMANAS 18.107.067-4

ALESSANDRA CRISTINA SALEM DE CAMPOS EDUCADOR – PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 33.202.277-8

ERIC WAGNER GONÇALVES
EDUCADOR – QUALIFICADOR PROFIS-
SIONAL 42.619.989-3

MARIANE APARECIDA BUENO EDUCADOR - SALA DE ACOLHIMENTO 40.341.732-6

PAULA ARIANE ROLIM DE CAMPOS PADULA EDUCADOR – LINGUA INGLESA 24.547.658-1

SAYONARA DE SOUZA MORAES EDUCADOR – LINGUA PORTUGUESA6.955.673-6

SYLVIA LISBOA EDUCADOR - SALA DE ACOLHIMENTO 7.820.351-X

THALES AUGUSTO DE MIRANDA MEDEIROS EDUCADOR – CIÊNCIAS NATURAIS 33.278.145-8

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.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL  DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  Nº 04/2013
I - A Prefeitura Municipal de Itapetininga, em cumprimento ao Edital nº 04/2013 do Processo Seletivo Simplificado, 
DIVULGA, através do presente instrumento, a CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS, para os empregos, 
após  divulgação do resultado em ordem alfabética, publicada no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga, nº 399 
de 21 de dezembro de 2013, ano VIII, não havendo recursos pendentes;  conforme abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

PSICOLOGO

Classificação Nome Nascimento Total

1 JULIANA PREZOUTTO 29/05/1982 18,0

2 LAURA PERETTI MATARAZZO 21/12/1989 18,0

3 LAUANA GARCIA PIRES 17/06/1986 17,5

4 MAÍNA DE MORAIS FREITAS 02/08/1989 17,5

5 ELIANE CRISTINA DIAS DE ALMEIDA 11/02/1981 17,0

6 MARIA HELENA PENNA 01/12/1954 16,0

7 PATRICIA MARTINS NUNES 03/01/1979 16,0

8 JANAINA FERREIRA GOMES 29/10/1981 16,0

9 TALITA PAES 16/08/1987 15,5

10 ANGELA MARIA CAETANO 26/10/1954 12,5

11 VANESSA COELHO DA SILVA 26/04/1987 12,5

12 DEBORA CALIXTO DA SILVA 09/08/1990 11,5

13 THAIGA DANIELLE MOMBERG SILVA 27/01/1991 11,3

            MÉDICO SOCORRISTA SAMU

Classificação Nome Nascimento Total

1 JOAO AIRES FIGUEIREDO 07/03/1952 20,0

2 ILDEREZ PELICIONI 20/05/1955 20,0

3 ROBERTO KUKE 29/07/1964 20,0

4 RENE COLOMBO 03/05/1965 20,0

5 VAGNER GUERREIRO RINALDO 07/11/1968 20,0

6 ALTINO AGUERA BARBOSA 12/10/1969 20,0

7 MILENA CRISTINA SEVERI 12/04/1973 20,0

8 LEANDRO BARROS MENDONÇA 02/05/1975 20,0

9 SANDRO WILLIAM DURAES 03/08/1975 20,0

10 ALEXANDRE ORESTES FERREIRA 08/12/1976 20,0

11 SAMUEL TADEU DE LARA ARAUJO 03/05/1977 20,0

12 SERGIO NOBUO KONNO 10/07/1977 20,0

13 MARCOS PAULO CABRAL 19/09/1980 20,0

14 MONNA LISA DE ARAUJO GOMES CHAVES 27/12/1984 20,0

15 MARIANE BASSETO BRAGA 15/06/1985 20,0

16 FILIEPE PINTO HOLTZ 25/11/1986 20,0

17 WILLIAN GUSTAVO HASHIMOTO 23/01/1987 20,0

18 FABRICIO DA SILVA 03/02/1989 20,0

MÉDICO ATENDIMENTO UNIDADES BáSICAS  DE SAÚDE

Classificação Nome Nascimento Total

1 DEMIAN BENEDICT MENKE 21/10/1971 20,0

2 RODRIGO DA TRINDADE FERRAO 07/01/1975 20,0

MÉDICO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO

Classificação Nome Nascimento Total

1 JOSE WLADIMIR TAMBELLI 19/10/1961 20,0

MÉDICO GERIATRA

Classificação Nome Nascimento Total

1 MARCELLE GATTASS AYUB 23/04/1981 20,0

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
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Classificação Nome Nascimento Total

1 MURILO GATTASS AYUB 27/08/1978 20,0

MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO

Classificação Nome Nascimento Total

1 HUGO RAUL GUILLERMO 10/02/1957 20,0

2 JACKELINE CARDOZO VIEIRA 08/05/1973 20,0

3 MARCIA A. AMARAL PEREIRA 23/09/1975 20,0

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Nome Nascimento Total

NÃO HOUVE CANDIDATO

MÉDICO VASCULAR

Nome Nascimento Total

NÃO HOUVE CANDIDATO

A LISTAGEM  FINAL ENCONTRA-SE EM ORDEM CLASSIFICAÇÃO POR EMPREGO.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é publicado o presente Edital, que fica à 
disposição para consulta através da Internet no endereço:  www.itapetininga.sp.gov.br, bem como por afixação no local 
de praxe na Prefeitura do Município de Itapetininga.
Itapetininga/SP, 26 de dezembro de 2013

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

FELIPE tHIBES GALVÃO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 04/2013
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais e pelo que preceitua o Edital 
Do Processo Seletivo Simplificado - Edital n. º 04/2013, FAZ SABER que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de 
realização do processo seletivo em tela e não havendo pendências quanto a recursos administrativos, depois de decorri-
dos os prazos legais, referente aos EMPREGOS DECIDE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR, conforme disposto no respectivo Processo Seletivo Simplificado - Edital n.º 04/2013, 
o resultado final para os empregos  descritos no item 2.5 DO QUADRO DE EMPREGOS,  ratificando na íntegra a 
classificação final divulgada. 
II- Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica 
à disposição na Internet no endereço www.itapetininga.sp.gov.br  e bem como afixado em local de costume.
ITAPETININGA/ SP, 27 de dezembro de 2013.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

FELIPE tHIBES GALVÃO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/2013
Processo n°. 214/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL 
HIGIÊNICO HR 50 E CAPACHOS DE VINIL PARA O PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E FINANÇAS - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
LEANDRO MARTINS VIEIRA – ME - CNPJ:13.711.988/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                     

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

01 2.000 UN.

PAPEL HIGIENICO HR 50, BRANCO MACIO 
NEUTRO, 100% CELULOSE VIRGEM, RESIS-
TENTE A TRAÇÃO E HIDROSSOLÚVEL, 1ª QUA-
LIDADE NAS MEDIDAS 10 CM X 500 METROS. INDA-IAL R$ 7,35 R$ 14.700,00

MANANCIAL COM DE áGUA MINERAL E EMBALAGENS EM GERAL CNPJ:17.260.263/0001-32

Item                                                                                         Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit
Valor
Total

02 10 UN.

CAPACHO DE VINIL FIBRA SINTÉTICA, NA COR 
PRETA,BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
ESPESSURA MINIMA 10MM, RESISTENTE A 
áGUA, NAS MEDIDAS 1,40X 1,00 INOVA R$192,00 R$ 1.9200,00

03 10 un

CAPACHO DE VINIL FIBRA SINTÉTICA, NA COR 
PRETA,BORRACHA ANTIDERRAPANTE, ESPES-
SURA MINIMA 10MM, RESISTENTE A áGUA , NAS 
MEDIDAS 2,40 X 1,00 INOVA R$360,00 R$ 3.600,00

Itapetininga, 19 de dezembro de 2013.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA

PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2013
Processo n°. 215/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS 
DESTINADA A MáQUINA M-06 TRATOR FORD 7830 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-
BIENTE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
FERTRACTOR  TRATORPEÇAS  LTDA CNPJ:05.844.213/0001-13
Lote 01 no valor total de R$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos  reais )

Lote Item Descrição Unid Marca Qtde Valor  unitário Valor  Total

01

1 ANEL VEDADOR - C9NN7N947A UN AGEL 01 R$         2,50 R$         2,50

2 CALÇO - C9NN7R013A UN SH 01 R$       54,20 R$       54,20

3 TAMPA DE AÇO - D2NN7N481A UN SH 01 R$  1.100,00 R$  1.100,00

4 EIXO DA ENGRENAGEM - D2NN7R042A UN EATON 01 R$     800,00 R$     800,00

5
RETENTOR DE BORRACHA - D6NN-
7N838A UN AGEL 01 R$         9,60 R$         9,60

6 PINO GUIA DE AÇO - D8NN7R006AA UN SH 03 R$       12,00 R$       36,00

7 EMBREAGEM - E0NN7R036AB UN EATON 01 R$  1.050,00 R$  1.050,00

8 ANEL DE BORRACHA – 14459080 UN AGEL 01 R$         0,50 R$         0,50

9 ROLAMENTO DE ESFERA - 81804635 UN EATON 01 R$       99,00 R$       99,00

10 ARRUELA LISA DE AÇO UN SH 01 R$       20,00 R$       20,00

11 ARRUELA – 81824513 UN EATON 01 R$       30,00 R$       30,00

12 ARRUELA DE AÇO – 81824516 UN EATON 01 R$         0,80 R$         0,80

13 ENGRENAGEM DE AÇO – 81824517 UN EATON 12 R$     430,00 R$  5.160,00

14 ROLAMENTO DE ESFERA - 81824525 UN EATON 01 R$     188,00 R$     188,00

15 DISCO DE AÇO – 81824527 UN UNITEC 01 R$       41,00 R$       41,00

16 DISCO DE AÇO – 81824528 UN UNITEC 01 R$       50,00 R$       50,00

17 CAIXA DE SATELITE – 81824529 UN EV 01 R$  1.050,00 R$  1.050,00

18 CAIXA DE SATELITES – 81824533 UN EATON 01 R$  2.390,00 R$  2,390,00

19 ANEL DE AÇO – 81824553 UN SH 01 R$       24,00 R$       24,00

20 VEDADOR EMBOLO – 81824558 UN AGEL 01 R$        2,70 R$         2,70

21 EIXO PRINCIPAL – 81826577 UN EATON 01 R$     450,00 R$     450,00

22 ANEL DE BORRACHA – 81827354 UN EATON 01 R$         4,50 R$         4,50

23 VALVULA HIDRAULICA – 81863036 UN EATON 01 R$  1.500,00 R$  1.500,00

24 CARCAÇA DUAL POWER – 81863048 UN EATON 01 R$  3.400,00 R$  3.400,00

25 BUCHA DE AÇO – 82929728 UN VF 01 R$       60,00 R$       60,00

26 ANEL PLASTICO TRAVA - 83911795 UN VF 03 R$         4,00 R$       12,00

27 ANEL VED. TUBO LUBR. - 83913526 UN AGEL 01 R$       10,00 R$       10,00

28 DISCO DE FERRO EMBR. - 83924821 UN EATON 01 R$     433,00 R$     433,00

29 DISCO DE AÇO SINTERIZADO - 83947188 UN EATON 01 R$     180,00 R$     180,00

30 JUNTA SOLENOIDE – 83955332 UN EATON 01 R$        5,20 R$         5,20

31 JUNTA DE PAPEL – 83959175 MT EATON 01 R$      21,00 R$       21,00

32 ROLAMENTO DE ESFERA - 86516078 MT EATON 01 R$      90,00 R$       90,00

33 DISCO DE EMBREAGEM EGNN7550AB MT DISPLAFER 01 R$     255,00 R$     255,00

34 PLATÔ DE EMBREAGEM – 84997286 UN DISPLAFER 01 R$    300,00 R$     300,00

35
ROLAMENTO DE EMBREAGEM - 
82010859 UN BRB 01 R$      51,00 R$       51,00

36 ROLAMENTO - 83992560 (VOLANTE) UN KFB 01 R$      20,00 R$       20,00

VALOR TOTAL R$18.900,00

Itapetininga, 20 de dezembro de 2013

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2013
Processo n°. 222/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUE-
DOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME - CNPJ:09.284.892/0002-55                                                                                                               

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

01 500 UN

Tapete jogo de dominó – em EVA – laváveis – atóxico 
e antiderrapante com no mínimo 28 peças 
Medidas mínimas 600x300x8000 mm
Multicolorido
Garantia mínima 06 meses Lig Lig R$ 178,00 R$ 89.000,00
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07 1000 UN

Brinquedos  sacolão  quebra cuca; confeccionado em 
plástico atóxico colorido, plástico rígido super resis-
tente , contendo peças imantadas, aviões, telefone c/ 
discador telhado, peças com rodinhas móveis, etc, nas 
cores vermelhas, amarelo, verde e azul, com no míni-
mo 100 peças, medidas mínimas 100x50x48cm ( peça 
maior) embalagem em sacola plástica com zíper e alça.
Garantia mínima de 06 meses Lig Lig R$ 123,00 R$ 123.000,00

MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EMBALAGENS EM GERAL LTDA                                                                     
       CNPJ: 17.260.263/0001-32

                                                                                        Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit
Valor
Total

02 500 UN

Tapete jogo amarelinha – em Eva – Laváveis – Atóxico 
e antiderrapante  com no mínimo 28 peças medidas mí-
nimas 600x300x8000mm multicolorido 
Garantia mínima 06 meses Lig Lig R$ 79,00 R$ 39.500,00

06 1000 UN

Brinquedos sacolão pré escola com no mínimo 10 pcs; 
Confeccionados em plástica atóxico colorido rígido resisten-
te, todos os brinquedos são de encaixe, permitindo a criança 
montar desmontar quantas vezes quiser, para crianças a partir 
de 03 anos, peças de plástico sendo: palhaço teimoso, me-
didas mínimas(12,5 x 12,5x 22,5), palhaço narizinho, me-
didas mínimas(9,5x9,5x25,5). Palhaço trevo, medidas míni-
mas(11,0 x 11,0 x 26,0), tartaruga, medidas mínimas (23,5 
x 18,0 x 0,15,0), trenzinho medidas mínimas(14,0 x 8,0 x 
11,5), urso de encaixe, medidas mínimas (10,5 x 10,5 x 29,0), 
bola bem bolada, medidas mínimas (9,5 x 9,5 x 9,5) e gato/
cachorro com argola, medidas mínimas (9,0x9,0x16,0), todos 
os brinquedos são acondicionados em uma sacola de plástico 
com zíper Lig Lig R$ 210,00 R$ 210.000,00

MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA- CNPJ:13.729.808/0001-56

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                            
Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

03 500 UN

Brinquedo – Mini Golf Circo, Produto atóxico, feito em ma-
deira, medidas mínimas 23 x 6 x 67( embalagem), c/ peso de 
1,870g, para crianças a partir de 03 anos
Garantia mínima de 06 meses. B.C. R$ 160,00 R$ 80.000,00

PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
       CNPJ:11.432.336/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                      

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

04 500 UN

Brinquedo – Big Lig: plástico rígido, atóxico, contem 
no mínimo 44 peças condicionadas em sacolas plásticas 
com alça com zíper.
Garantia mínima de 06 meses Big Star R$ 85,00 R$ 42.500,00

05 1000 UN

Brinquedos – Kit baby encaixe, confeccionado em plástico 
atóxico colorido rígido resistente, contendo no mínimo 06 pe-
ças , sendo elefante com rodas, vaquinha com rodas, vaquinha 
com rodas, coelhinho removíveis nas costas com encaixe, ca-
chorrinho com telefone e argolas coloridas, cachorrinho com 
caçamba de curral com animais , e trenzinho com vagões e 
animais, todos acondicionados em sacolas plásticas. Calesita R$ 200,00 R$ 200.000,00

Itapetininga, 26 de dezembro de 2013. 

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2013
Processo n°. 223/2013, que objetiva a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES 
DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGO todo o pro-
cedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
ARACI COSTA LOURENÇO ME CNPJ:11.970.657/0001-06

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

01 80 UND

001.008.00003- Brinquedos para Play-
ground confeccionado em resina de plástico 
polietileno rotomoldado que é composto de 
aditivo anti-UV antiestático
Medidas mínimas: Comp 7,20m x larg 
4,55m x alt 2,22 m
( alteração Comp. x Largura conforme a op-
ção de montagem )
CONSTITUI:
03 Módulos
03 Escorregadores
01 Ponte
03 Plataformas
02 Escaladas
02 Bases de apoio
01 Jogo da velha ou jogo da memória
01 Painel simulador de carro ou similar
Lateral com tela de segurança
Multicolorido
Garantia de 01 ano, contra defeito de fabrica-
ção e instalação.
Instalação será por conta da empresa vence-
dora.

MUNDO AZUL
MDELO MUN-
DI ADVANCE
 REF. 50038
NACIONAL R$ 12.999,00 R$1.039.920,00

MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 06.864.789/0001-11

                                                                                        Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit
Valor
Total

02 80 UN

001.008.00003- Brinquedos para Play-
ground em estrutura de aço tubular pin-
tura eletrostática, placas de fixação de 
polietileno composto de aditivo antiestá-
tico e  aditivo anti-UV.
Medidas mínimas: Comp 6,00m x larg 
3,00m x alt 3,10 m
( alteração Comp. x Largura conforme a 
opção de montagem )
CONSTITUI:
01 Módulo
02 Escorregadores
01 Escada
01 telhado
01 Jogo da velha ou jogo da memória
01 Plataforma
Multicolorido
Garantia de 01 ano, contra defeito de fa-
bricação e instalação.
Instalação será por conta da empresa 
vencedora.

MOBILEPLAY
MODELO/ PM-
35 R$ 15.490,00 R$1.239.200,00

Itapetininga, 23 de dezembro de 2013.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2013
PROCESSO nº 217/2013, que objetiva a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Educação – Sistema 
de Registro de Preços, e tendo em vista o Memorando nº 195/2013 do Setor de Alimentação Escolar, assim como o 
Memorando nº 314/2013 da Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em 
conformidade com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações  DECLARO REVOGADO, o referido certame 
licitatório. Itapetininga, 26 de dezembro de 2013. 

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE ABERTU-
RA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 143/2013 

PROCESSO N°. 233/2013 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER pacientes dA  REDE 
BáSICA DE SAÚDE UBS E PSF E MEDICAMENTOS DA LISTA RENAME - secretaria MUNICIPAL DE SAÚ-
DE. Comunicamos a SUSPENSÃO do referido processo, tendo em vista a necessidade de readequação do edital. Após 
as alterações necessárias no edital será remarcada nova data para a realização da sessão pública, procedendo-se com a 
respectiva publicação para o conhecimento público.  Itapetininga, 26 de dezembro de 2013. 

JULIAnA PEREIRA DE MORAIS
DIRETORA DEPTO GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE ABERTU-
RA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 144/2013

PROCESSO N°. 234/2013 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM ESTRADAS 
DA ZONA RURAL – SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Comunicamos a SUSPENSÃO do 
referido processo, tendo em vista a necessidade de readequação do edital. Após as alterações necessárias no edital será 
remarcada nova data para a realização da sessão pública, procedendo-se com a respectiva publicação para o conhecimen-
to público.  Itapetininga, 26 de dezembro de 2013.

JULIAnA PEREIRA DE MORAIS
DIRETORA DEPTO GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS
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LEI Nº 5.801, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2014.
(Projeto de Lei nº 99/2013, 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:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Ficam estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município de Itapetininga relativo ao exercício 2014, as 
Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constitui-
ção Estadual, na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF), na Lei Orgânica do Município – LOM e nos demais atos dos órgãos competentes do 
Governo Federal, do PPA 2014-2017 e do disposto nesta Lei, compreendendo:
I -  As prioridades e as metas da administração pública municipal;
II -  A estrutura e organização dos orçamentos;
III -  As diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
IV -  As disposições relativas à dívida pública municipal;
V -  As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI -  As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
VII -  As disposições finais.
Parágrafo Único. A elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º. A metodologia e a memória de cálculo das metas anuais são apresentadas nos anexos a seguir listados:
Anexo A – Receitas;
Anexo B – Despesas;
Anexo C – Resultado Primário;
Anexo D– Resultado Nominal;
Anexo E – Montante da Dívida Pública.
Art. 3º. Integram também esta Lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos estabelecidos pelos 
parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101/00.
§ 1º O Anexo de Metas Fiscais apresenta as metas de receita, despesa, resultado nominal e primário e dívida pública, deta-
lhado conforme segue:
Anexo I – Metas Anuais;
Anexo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Anexo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Anexo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Anexo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos;
Anexo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
Anexo VII – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita;
Anexo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
Anexo IX – Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria.
§ 2º O Anexo de Riscos Fiscais apresenta os passivos contingenciais e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 
com a indicação das providências compensatórias a serem tomadas pelo Poder Executivo caso se concretizem em 2013.
CAPÍTULO II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 4º. As prioridades e objetivos da Administração Municipal para o exercício de 2014, atendidas as despesas que cons-
tituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos Órgãos que integram o Orçamento, são 
as especificadas no Anexo de Descrição dos Programas Governamentais, no Anexo de Valores por Programas e no Anexo 
de Valores por Ação, as quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária para o exercício de 
2014, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.
CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO
Art. 5º. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária de 2014, serão elaboradas a 
preços correntes do exercício a que se refere.
Art. 6º. A estrutura que servirá de base para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 deverá obedecer à 
forma constante no Plano Plurianual 2014-2017, atualizada nos termos da legislação municipal.
Parágrafo único. É facultado, a critério da Secretaria de Administração e Finanças, o desdobramento ou agrupamento das 
unidades e subunidades orçamentárias para racionalizar os controles orçamentário e financeiro quando da elaboração da 
proposta orçamentária.
Art. 7º. A Secretaria de Administração e Finanças encaminhará para as secretarias municipais, as orientações e os parâme-
tros para elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2014, visando à posterior consolidação das informações 
recebidas para a edição final do Projeto de Lei Orçamentária de 2014. 
§ 1º O detalhamento das despesas será feito por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplica-
ção, elemento econômico, função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial. 
§ 2º As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividade específica sob denominação que permita a sua clara 
identificação.
§ 3º As despesas com Educação e Saúde serão objeto de anexo específico na Lei Orçamentária para o exercício de 2014 e 
conterão a base de cálculo para a respectiva aplicação mínima constitucional, com os demonstrativos das despesas, inclusive 
as vinculadas às outras fontes de recursos.
§ 4º A Lei Orçamentária poderá incluir novos projetos somente após adequadamente atendidos os projetos em andamento 
e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
§ 5º Para prever os dispêndios com investimentos, os responsáveis pelas secretarias priorizarão as obras e os projetos já 
iniciados, tecnicamente recomendados para continuidade no próximo exercício. 
§ 6º Para os efeitos do § 3º do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, entendem-se como despesas 
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços de engenharia e R$ 
8.000,00 (oito mil reais) para aquisição de bens e prestação de serviços. 
§ 7º As secretarias deverão informar as estimativas das receitas vinculadas para o exercício de 2014, oriundas de transfe-
rências fundo a fundo, convênios e outras modalidades de transferências destinadas à aplicação relacionada aos programas 
e ações sob sua responsabilidade, com a devida memória e metodologia de cálculo, para compor a estimativa de receita 
municipal que será disponibilizada na forma e no prazo estabelecido no § 1º do artigo 16 desta Lei.
§ 8º O prazo final para devolução das programações de despesas à Secretaria de Finanças e Administração, devidamente 
detalhadas nos termos do § 1° deste artigo, é 05 de setembro de 2013.
Art. 8º. A Câmara Municipal remeterá ao Poder Executivo, até o dia 05 de setembro de 2013, a solicitação de previsão de 
transferência financeira a ser contemplada no projeto de lei orçamentária de 2014, visando a sua execução orçamentária e 
financeira naquele exercício, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo Municipal, até 30 de agosto 2013, os estu-
dos realizados para as estimativas das receitas para o exercício de 2013, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados 
da metodologia de cálculo.
Art. 9º. A Lei Orçamentária para o exercício de 2014 não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa e obedecerá ao disposto na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, à Constituição Federal e à Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000, e será elaborada de forma compatível com o processo de planejamento permanente, com a 
descentralização administrativa e a participação comunitária e conterá: 
I -  A Reserva de Contingência que corresponderá a, no máximo, 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida;
II -  O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social.
Art. 10. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
Art. 11. A Lei Orçamentária obedecerá aos princípios de:
I -  Prioridade de investimentos nas áreas sociais;
II -  Austeridade na gestão dos recursos públicos;
III -  Modernização na ação governamental;
IV -  Equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.
Art. 12. A discriminação da despesa, quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza 
de despesa, modalidade de aplicação e elemento econômico, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial n° 163, de 
4 de maio de 2001 e atualizações.

Art. 13. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela 
execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.
Art.14. As ações priorizadas na Lei Orçamentária de 2014, financiadas total ou parcialmente com recursos oriundos de 
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras receitas vinculadas, só serão executadas se ocor-
rer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. 
Art.15. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir por decreto, no curso da execução orçamentária, créditos adicio-
nais suplementares em até 17% (dezessete por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária para o exercício de 2014.
Art. 16. Não será considerado abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das fontes de recursos e dos 
códigos de aplicação das dotações, quando necessárias ao ajuste da execução orçamentária do exercício de 2014.
Parágrafo único. As modificações de que trata o caput serão efetivadas por ato do Chefe do Executivo e devidamente 
justificadas.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária do exercício de 2014, operações 
de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal pertinente e em obediência ao 
disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 2000.
Art. 18. O Projeto de Lei Orçamentária relativo ao exercício de 2014 deverá assegurar os princípios de justiça social, inclu-
sive tributária, de controle social, de transparência e de capacidade contributiva na elaboração e execução do orçamento.
Art. 19. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária 
para o exercício de 2014 por meio de audiências públicas, sendo uma, no mínimo, promovida pelo Poder Executivo durante 
a fase de elaboração e mais uma, no mínimo, promovida pelo Poder Legislativo durante a fase de tramitação e discussão do 
Projeto de Lei na Câmara Municipal.
Art. 20. Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, bem como durante a sua execução, a Administração Municipal 
evidenciará o equilíbrio das contas públicas, considerando sempre tanto a real situação financeira, quanto o cumprimento 
das vinculações constitucionais e legais, a necessidade de prestação adequada de serviços públicos e as metas fixadas para 
o exercício de 2014. .
Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade das esferas de governo Federal e 
Estadual, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, base constitucional ou legal, e estejam firmados os respectivos 
convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres.
Parágrafo único. A cessão de funcionários para outras esferas de governo independe do cumprimento das exigências do 
caput, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o município tenha 
responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos às entidades privadas sem fins lucrativos ou do terceiro 
setor, de caráter social, filantrópico e beneficente, desde que comprovada a sua regularidade cadastral junto aos órgãos 
competentes dos três níveis de governo e consignado no Termo de Convênio ou outro instrumento as metas e indicadores 
de atendimento, existente e futuro, a partir das quais serão elaborados os respectivos projetos.
§ 1º A destinação de recursos estabelecida no caput será consignada em legislação específica, desde que atendidos os se-
guintes requisitos simultaneamente:
I -  Não constituam patrimônio de indivíduo;
II -  Estejam com a prestação de contas anual e com outras obrigações acessórias regularizadas.
§ 2º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização 
do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 23. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária para o exercício de 2014, o Poder Executivo estabelecerá 
por meio de Decreto:
I -  A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo, de modo a compatibili-
zar a realização de despesas de cada secretaria ao efetivo ingresso das receitas municipais; 
II -  As metas bimestrais para a realização das receitas estimadas;
III -  As normas disciplinadoras a serem seguidas pelas Secretarias Municipais durante a execução orçamentária de 
2014, compatíveis com as diretrizes estabelecidas pela presente lei e por outros dispositivos fixados na Lei Orçamentária de 
2014. 
§ 1º O repasse de recursos financeiros do Poder Executivo para o Poder Legislativo fará parte da programação financeira e 
do cronograma mensal de desembolso de que trata o Inciso I deste artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem 
pagos até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
§ 2º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas, em compa-
ração às metas estabelecidas nos termos do inciso II deste artigo, capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal 
e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a promover o contin-
genciamento orçamentário, a revisão de despesas a serem realizadas e a limitação de reservas orçamentárias, de empenhos 
e de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados almejados, respeitada a autonomia 
constitucional e de competência entre os Poderes, por meio de atos próprios a serem editados nos trinta dias subsequentes 
ao encerramento do bimestre em que a receita arrecadada for menor que a estimada.
§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no § 2º deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o 
montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
§ 4º Na limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira de que trata o § 2º deste artigo, serão adotados 
critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e 
assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.
§ 5º As despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento 
do serviço da dívida e precatórios judiciais, não serão objeto de limitação de reservas, de empenhos e de movimentação 
financeira de que trata o § 2º deste artigo. 
§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução 
de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000.
§ 7º Na ocorrência de calamidade pública, será dispensada a obtenção dos resultados fiscais programados, inclusive as 
limitações estabelecidas no § 2º deste artigo, enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000.
§ 8º A limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a 
situação da receita objeto do § 2º deste artigo se reverta nos bimestres seguintes, mediante atos próprios a serem editados 
pelos Poderes Executivo e Legislativo, respeitada a autonomia constitucional entre os Poderes da República.
Art. 24. Para atender ao disposto na alínea “e” do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, os chefes 
dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, 
com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.
Art. 25. As transferências de que trata o caput do artigo 26 e seu §2º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 deverão ser 
precedidas de autorização legislativa e apresentarão a formalização de instrumentos contendo as obrigações e deveres das 
partes, bem como outros aspectos de legislação específica relacionada à natureza da despesa que será financiada por essas 
transferências.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCAR-
GOS
Art. 26. Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos artigos 19 a 23, da Lei Complementar Federal nº 
101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da 
despesa com pessoal para:
I -  Concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração das 
estruturas de carreiras e do regime de emprego público, nos termos da legislação municipal específica e em consonância 
com a Constituição Federal;
II -  Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;
III -  Revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cujo percentual será definido em 
lei específica.
§ 1º Para o Poder Legislativo, os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se forem observados 
adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.
§ 2º Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a 
contratação de horas extras pelos Poderes Executivo e Legislativo somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, 
na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconheci-
das pela expedição de ato próprio do respectivo Chefe do Poder.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por meio de Decreto, que não onerarão 
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o limite fixado para essa providência na Lei Orçamentária de 2013, para promover ajustes nas dotações orçamentárias do 
grupo de natureza de despesa denominado “Pessoal e Encargos Sociais” pela Portaria STN/SOF 163/2001 (e alterações 
posteriores associadas).
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTáRIA
Art. 27. A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2014 contemplará medidas 
de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequentes 
aumento das receitas próprias.
§ 1º A estimativa da receita levará em consideração o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade 
econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda.
§ 2º A receita pública será estimada, nos termos preconizados pelo artigo 12 e parágrafos da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, considerando os seguintes fatores:
a) Comportamento da arrecadação nos 03 exercícios financeiros anteriores;
b) Comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2013;
c) Índice de participação na distribuição do ICMS, fixado para 2013 e, se estiver apurado, o provisório para 2014;
d) Alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2013;
e) Projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2014;
f) Índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2013 com análise da conjuntura econômica e 
política fiscal do país; 
g) Outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação no ano de 2014, desde 
que devidamente embasados.
Art. 28. As alterações propostas na legislação tributária das quais resultarem acréscimos de receita poderão ensejar a inclu-
são desses acréscimos, de maneira destacada, na previsão de receita, propiciando a fixação de despesas em igual montante, 
observada a vedação de que trata o artigo 7º, § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo único. As alterações propostas na legislação tributária de que trata o caput deste artigo poderão versar sobre:
I -  O ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições 
econômicas do País;
II -  A adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que 
vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional;
III -  A modernização e simplificação do sistema tributário do Município;
IV -  A atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município, objetivando a moderni-
zação do cadastro físico; 
V -  A revisão da legislação relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inclusive das suas alíquotas, da 
base de cálculo, da forma de cálculo e das condições de pagamento; 
VI -  A revisão e atualização da legislação relativa à Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas; 
VII -  A revisão de isenções, remissões e benefícios fiscais dos tributos municipais para manter o interesse público e 
a justiça fiscal; 
VIII -  A revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse público e 
a justiça fiscal; 
IX -  A correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação 
tributária do Município; 
X -  A criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município; 
XI -  Revisão da legislação relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), bem como das taxas e 
preços públicos;
XII -  Revisão e atualização da legislação municipal para permitir redução dos custos administrativos decorrentes 
dos processos de lançamento, arrecadação, controle e cobrança dos tributos e outras receitas municipais, visando facilitar o 
cumprimento das obrigações tributárias e acessórias pelos contribuintes, a redução da inadimplência e o fortalecimento do 
financiamento das políticas públicas municipais.  
Art. 29. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só 
será promovida se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e depois de cumpridas 
as condições previstas nos incisos I e II do citado artigo.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. Se a publicação da Lei Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo 
ocorrer depois de encerrado o exercício de 2013, ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizarem des-
pesas fixadas na proposta original do Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, observado o 
limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total da despesa fixada para o exercício de 2014. 
§ 1º Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, as providências e prazos de que trata o artigo 23 serão efetivadas 
após a publicação da Lei Orçamentária de 2014.
§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares por Decreto para promover ajustes orçamentários em obediência aos dispositivos anteriormente fixados na 
presente lei, sem onerar o limite estabelecido no artigo 15 desta lei.
Art. 31. A realização de despesas deverá condicionar-se ao sistema de controles institucionalizados que permitam assegurar 
o adequado domínio do controle geral e analítico da execução orçamentária e o rápido atendimento às necessidades da 
população, com vistas a uma maior eficiência na administração orçamentária e financeira da municipalidade.
Art. 32. As emendas ao projeto de lei orçamentária durante a tramitação no Poder Legislativo deverão ser compatíveis com 
o Plano Plurianual vigente e conter os recursos necessários para cobertura, excluídos os que venham a incidir em anulação 
de despesas referentes à dotação para pessoal e encargos sociais, à amortização e encargos da dívida, aos precatórios judi-
ciais de qualquer natureza e às despesas que se constituam em obrigações constitucionais, legais ou de convênios e outros 
ajustes.
Art. 33.  Fica o Poder Executivo autorizado a promover por Decreto as alterações nos quadros e anexos do Plano Plurianual 
– PPA 2014-2017, decorrentes da aprovação da presente Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 pelo Poder Legislativo.
Parágrafo Único. Com o intuito de aprimorar o processo de monitoramento e avaliação da execução orçamentária à luz 
dos objetivos estabelecidos no PPA 2014-2017 e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, o 
Poder Executivo poderá incluir, excluir, substituir ou rever os indicadores dos programas, as ações e respectivas metas no 
Projeto de Lei Orçamentária para 2014, evidenciando essas providências em anexo específico a ser incluído nesse projeto 
quando do envio à Câmara Municipal.  
Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o 
objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de dezembro de 2013.

ISMAEL JOSÉ StRAnAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.803, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itapetininga, para o período 2014/2017”
(Projeto de Lei nº 100/2013, 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. 1° Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) do Município de Itapetininga para o período 2014/2017, constituído pelos 
anexos I, II e III, constantes desta Lei, o qual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercí-
cio e da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal.
Art. 2º Os programas e ações deste PPA foram estabelecidos a partir dos seguintes conceitos fixados na Portaria nº 42, de 14 
de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão:
Programa é o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos neste Plano;
Projeto é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, 

limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
Atividade é um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de ope-
rações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;
Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um 
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Art. 3º As estimativas de receita e os valores dos programas e ações que integram os Anexos desta Lei foram estabelecidos 
em obediência aos ditames da Lei Complementar nº 101/00, na perspectiva da gestão fiscal responsável.
Parágrafo único. O disposto no caput deve referenciar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orça-
mentária Anual durante a vigência do PPA, mas não representa um limite condicionador desse processo, desde que sejam 
compatíveis com os objetivos e índices dos indicadores dos programas e com as metas físicas dos produtos.
Art. 4º A inclusão ou exclusão de programas neste PPA somente poderá ser realizada por meio de lei específica.
§ 1º O Chefe do Poder Executivo poderá editar decretos ou outros atos administrativos para formalizar as revisões deste 
Plano para adequar às mudanças que ocorrerem durante a execução dos programas e ações quando se tratar do órgão res-
ponsável, da unidade orçamentária, dos índices dos indicadores dos programas e das metas físicas e financeiras dos produtos 
das ações durante a vigência do PPA.
§ 2º Quando da elaboração das leis orçamentárias anuais ou das que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim 
como da lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício durante a vigência do PPA, poderão ser criadas, no âmbito de cada 
programa, novas ações ou modificações das existentes, desde que compatíveis com os objetivos e indicadores de um ou 
mais programas, com a devida apresentação das metas físicas e financeiras correspondentes, condição essa a ser demonstra-
da nas respectivas mensagens de encaminhamento das citadas proposituras à Câmara Municipal.
Art. 5° Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão, 
observados os dispositivos do Art. 4º.
Art. 6º Para fins de avaliação, os valores dos programas e das ações estabelecidos nesta Lei foram calculados a preços mé-
dios de 2013, podendo ser reajustados automaticamente com base no Índice IPC-FIPE quando da elaboração das Leis de 
Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais durante a vigência do PPA.
Art. 7° 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 dezembro de 2013.

ISMAEL JOSÉ StRAnAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

As emendas aos anexos foram vetadas pelo Prefeito.

LEI Nº 5.804, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Estima a receita e fixa a despesa do município de Itapetininga para o exercício de 2014 e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 119/2013, 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 Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Itapetininga para o exercício financeiro de 2014, compre-
endendo:
O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta.
O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta.
Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 328.000.000,00 (trezentos e vinte e oito 
milhões de reais). 

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, desdobrada nas estimativas constantes dos anexos da 
presente Lei, sintetizada no quadro a seguir:

RECEITA CORRENTE R$ 342.407.211,00

RECEITA DE CAPITAL R$     2.252.789,00

DEDUÇÃO P/CONTRIBUIÇÃO DO FUNDEB R$   30.590.000,00

Art. 4º A despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 327.814.150,00 (trezentos e vinte e sete 
milhões, oitocentos e quatorze reais, cento e cinquenta centavos), sintetizada nos quadros a seguir:
Por categoria econômica:

DESPESA CORRENTE R$ 290.490.379,00 (VETADO)

DESPESA DE CAPITAL R$   30.166.801,00 (VETADO)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$     7.156.970,00

Por órgãos de governo:

1 – PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR – R$

Secretaria Municipal de Gabinete 
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Promoção Social
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento
TOTAL

R$     4.076.000,00 (VETADO)
R$        500.000,00
R$     1.850.000,00 (VETADO)
R$        600.000,00 (VETADO)
R$   36.815.788,00 (VETADO)
R$ 102.300.000,00
R$   84.650.000,00 (VETADO)
R$   10.212.500,00 (VETADO)
R$     4.380.000,00 (VETADO)
R$   29.750.000,00 (VETADO)
R$     6.500.000,00
R$     3.820.000,00 (VETADO)
R$     3.531.862,00 (VETADO)
R$     1.550.000,00
R$ 290.536.150,00 (VETADO)

2 - PODER EXECUTIVO – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNI-
CIPAL R$ 27.513.000,00

3 - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL R$ 9.765.000,00

TOTAL GERAL R$ 327.814.150,00 (VETADO)

Art. 5º A parcela da despesa do orçamento da Seguridade Social que exceder a receita correspondente será custeada pela 
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PORTARIA/SEPREM Nº 137, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas 

LEI Nº 5.792, DE 13 DEZEMBRO DE 2013
Parte vetada pelo Prefeito Municipal de Itapetininga e mantida pela Câmara Municipal de Itapetininga do Projeto de Lei 
nº 136/2013, que altera a Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012, que ‘Dispõe sobre os serviços de transporte 
coletivo escolar, e dá outras providências’.
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, nos termos do § 8º do art. 54 da Lei Orgânica do 
Município de Itapetininga, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 15 da Lei Municipal nº 5.650, de 23 de novembro de 2012, bem como os incisos I e II de seu parágrafo único 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. Somente poderão ser utilizados no Transporte Coletivo Escolar, veículos cuja capacidade de transporte não exceda 
a de 21 (vinte e um) passageiros.
Parágrafo único. ...
I - ...
II - ...”
Câmara Municipal de Itapetininga, 27 de dezembro de 2013.

AnDRÉ LUIz BUEnO
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos 27 dias de dezembro de 2013.

VânIA CRIStInA LEME DE SOUSA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÕES 
PARA CERCAMENTO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOGAÇÃO
Considerando o transcurso in albis do prazo de 03 (três) dias úteis concedido à empresa “Hungria & Martins Construções 
Ltda. ME”, nos termos do inciso XVIII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, para a apresentação de suas razões de 
recurso, depois de haver a mesma se manifestado expressamente acerca de tal intenção durante a sessão de julgamento do 
Pregão Presencial em epígrafe, consoante o disposto nos incisos XXI e XXII, do art. 4º, do mesmo Diploma, bem como o 
disposto no inciso VII, do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICO o objeto do certame à empresa “RNR Fonseca 
Construções EPP”, declarada Melhor Oferta na referida sessão pelo valor global de R$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil 
e quinhentos reais), bem como HOMOLOGO o procedimento licitatório Pregão Presencial nº 05/2013 que tem por objeto 
a contratação de empresa para fornecimento e instalação de grades e portões para cercamento da nova sede desta Câmara 
Municipal, para que produza seus efeitos.
Itapetininga, 23 de dezembro de 2013.

AnDRÉ LUIz BUEnO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2013
CONVITE Nº 06/2013
OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de central telefônica – PABX e aparelhos telefônicos para a 
Câmara Municipal de Itapetininga.
DESPACHO – LICITAÇÃO DESERTA
Considerando a constatação de que nenhuma empresa acudiu ao Convite nº 06/2013 referido em epígrafe, fica declarado 
como DESERTO o procedimento licitatório nº 16/2013 que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para aqui-
sição de central telefônica – PABX e aparelhos telefônicos para a Câmara Municipal de Itapetininga.
Itapetininga, 23 de dezembro de 2013.

AnDRÉ LUIz BUEnO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 478, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itapetininga, relativas ao exercício de 2010.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2013, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos.)
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. 1º São consideradas rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Itapetininga, relativas ao exercício de 2010.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Câmara Municipal de Itapetininga, 20 de dezembro 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

receita do orçamento fiscal.
Art. 6º (VETADO).
§ 1º Não será considerado abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das fontes de recursos e dos 
códigos de aplicação das dotações, quando necessárias ao ajuste da execução orçamentária do exercício de 2014.
§ 2º As alterações orçamentárias decorrentes da contratação das operações de crédito serão realizadas por Decreto do Poder 
Executivo e não onerarão o limite fixado para abertura de créditos adicionais por decreto fixado no caput, exceto quando 
caracterizarem a criação, isolada ou em conjunto, de novos programas, ações, grupos de natureza e elementos de despesa 
inexistentes na Lei Orçamentária, que exigirão a abertura de créditos adicionais especiais mediante autorização legislativa.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por meio de Decreto, que não onerarão 
o limite fixado no caput, para promover ajustes nas dotações orçamentárias do grupo de natureza de despesa denominado 
“Pessoal e Encargos Sociais” pela Portaria STN/SOF 163/2001 (e alterações posteriores associadas).
§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a promover por decreto as alterações nas dotações orçamentárias que caracterizarem 
apenas remanejamentos de valores entre ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um mesmo programa, sem 
onerar o limite fixado no caput para abertura de créditos adicionais por decreto.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária do exercício de 2014, operações 
de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal pertinente e em obediência ao 
disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 2000 e nas Diretrizes Orçamentárias para 2014, cujo Projeto de Lei 
está em tramitação nesta Câmara Municipal.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a promover, nos termos da presente Lei, as revisões dos valores dos quadros das 
metas fiscais da receita, da despesa, dos resultados primário e nominal, dos programas e ações referentes ao exercício de 
2014 estabelecidos no Plano Plurianual 2014-2017 e nas Diretrizes Orçamentárias para 2014, cujos projetos estão trami-
tando nesta Casa de Leis.
Art. 9º 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 dezembro de 2013.

ISMAEL JOSÉ StRAnAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

As emendas aos anexos foram vetadas pelo Prefeito.

LEI Nº 5.805, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
“Desafeta área de terra de Uso Comum do Povo e autoriza o Município a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de 
Imóvel, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 137/2013, 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 desafetado do rol de bens de uso comum do povo, passando a integrar o rol dos bens dominicais, ficando o 
Município de Itapetininga autorizado outorgar à empresa COOPERATIVA DE LATÍCINIOS DE SOROCABA, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 71.447.775/0014-72, sediada a Rodovia Raposo Tavares – KM 163 – 
Vila Labrunetti – Itapetininga - SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, se houver 
interesse das partes, independente de concorrência pública, de acordo com o disposto no Artigo 159, §1º da Lei Orgânica 
do Município, Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel de sua propriedade, parte integrante das ruas Anésia Colaço 
Prestes e Rua Dino José da Silva, localizadas no Loteamento Vila Labrunetti, com o objetivo a agilizar e organizar o fluxo 
de entrada e saída de cargas de caminhões com destino à referida empresa, evitando a circulação de veículos pesados pelas 
vias do bairro bem como despesas públicas com a manutenção das vias, em atendimento ao pleito dos moradores do Bairro 
Labunetti, com as seguintes medidas e confrontações:
Inicia a descrição junto ao vértice 1, localizado na Rua Anésia Colaço Prestes, distante 70,00 metros da esquina com a Rua 
José Afonso, na divisa com o terreno frente para a Rua Dino José da Silva, Matricula n° 32.057, de propriedade da COLA-
SO – Cooperativa de Laticínios de Sorocaba; deste segue até o vértice 2, no azimute-UTM 349°04'46", em uma distância de 
13,89 metros, confrontando com a Rua Anésia Colaço Prestes; defletindo à direita segue até o vértice 3, no azimute-UTM 
80°04'09", em uma distância de 4,60 metros; defletindo à esquerda segue linha curva com raio de 10,00 metros e desenvol-
vimento de 15,84 metros até o vértice 4; defletindo à direita segue até o vértice 5, no azimute-UTM 177°07'28", em uma 
distância de 10,21 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 6, no azimute-UTM 80°04'09", em uma distância de 
14,15 metros; defletindo à direita segue até o vértice 7, no azimute-UTM 177°07'28", em uma distância de 16,28 metros; 
deste segue em frente até o vértice 8, no azimute-UTM 177°07'28", em uma distância de 8,69 metros; defletindo à esquerda 
segue até o vértice 9, no azimute-UTM 169°04'46", em uma distância de 18,69 metros, confrontando do vértice 2 ao vértice 
9, com imóvel de propriedade da de propriedade da COLASO – Cooperativa de Laticínios de Sorocaba; defletindo à direita 
segue até o vértice 10, distante 30,00 metros da esquina com a Rua José Paulo Colaço, no azimute-UTM 259°04'46", em 
uma distância de 14,00 metros, confrontando com a Rua Dino José da Silva; defletindo à direita segue até o vértice 11, no 
azimute-UTM 349°04'46", em uma distância de 20,00 metros; defletindo à esquerda segue linha curva com raio de 10,00 
metros e desenvolvimento de 15,71 metros até o vértice 1, início da descrição, confrontando do vértice 10 ao vértice 1, com 
o terreno frente para a Rua Dino José da Silva, Matricula n° 32.057, de propriedade da COLASO – Cooperativa de Laticí-
nios de Sorocaba; encerrado uma área de 828,30 m².
Art. 2º A Cessionária se compromete a executar o fechamento das áreas concedidas, dentro do prazo de 02 (dois) anos, a 
contar da publicação desta Lei, utilizando o espaço cedido para organizar o fluxo de entrada e saída de carga e descargas, 
Art. 3º A extinção ou dissolução da Cessionária, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das condições insti-
tuídas nesta Lei, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará rescisão da cessão, revertendo o imóvel 
automaticamente à disponibilidade da Prefeitura, independente de interpelação judicial e incorporando-o ao seu patrimônio, 
com todas as edificações nela construída, ainda que necessária, sem direito de retenção e independentemente de qualquer 
pagamento ou indenização, seja a que título for.
Art. 4º Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos e condições que 
assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 5º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das obrigações assumi-
das nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 6º Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura Municipal, indepen-
dentemente de interpelação judicial.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LUIS AntOnIO DI FIORI FIORES COStA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de dezembro de 2013.

ISMAEL JOSÉ StRAnAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1042/2013, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos dos Artigos 50 e 51 da Lei Complementar nº 49 de 23-04-2012, com  proventos proporcio-
nais, a partir de 25-12-2013, o funcionário ROBERTO MARARAZZO, Cirurgião Dentista, Ref. 11-E, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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POR DIRCEU BARROS

DICA DE LEITURADICA DE LEITURA INFANTIL

DICA DE FILME

O futuro dos Sete Reinos ainda é incerto - novas ameaças e novos inimigos 
surgem a cada momento. 
Além do Mar Estreito, Daenerys Targaryen, a última herdeira da Casa Targaryen, 
governa uma cidade construída sobre o pó e a morte. Mas seus inimigos são 
cada vez mais numerosos e farão de tudo para destruí-la. Enquanto isso, dois 
jovens embarcam em missões distintas, mas que podem mudar o destino da 
Mãe dos Dragões.
No Norte, Jon Snow -  Senhor Comandante da Patrulha da Noite - fará de tudo 
para garantir a segurança da Muralha. Para isso, não hesitará em transformar 
amigos em inimigos e vice-versa. Leia e aproveite essa grande aventura.

Nascido numa incubadeira, 
Fofinho sai em busca de sua 
identidade. Seria ele da família 
do pato, do cachorro ou do 
balde? Fofinho é um pintinho 
ao longo de sua busca, Fofinho 
conhece vários outros animais 
até que finalmente descobre 
quem é...

Buongiorno principessa! Nesta 
comovente e apaixonante 
história, Roberto Benigni 
consegue aliar encanto e beleza 
em um dos momentos mais 
cruéis da humanidade: a Segunda 
Guerra Mundial.
Após chegar à cidade de 
Toscânia, na Itália, Guido 
(Roberto Benigni) passa a viver 
situações embaraçosas as quais 
consegue sair ileso quase sempre 
em todas elas, até ao momento 
em que vê cair do alto o amor 
de sua vida, Dora (Nicoletta 
Braschi). A cada encontro 
inesperado, Guido procura de 
todas as maneiras conquistar o 
coração de sua principessa Dora, 
já comprometido com outro 
homem. Mas com muita alegria 
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e perseverança, Guido conquista 
sua principessa e com ela tem um 
filho: Giosué. E juntos eles seriam 
felizes para sempre... até que... 
tudo muda!
Filho de judeus, Guido é mandado 
para o campo de concentração 
nazista, juntamente com seu pai 
e filho. Dora ao saber da notícia, 
mesmo não sendo judia, pede aos 
generais que também a conduza 
ao campo de concentração. A 
partir de então Guido usa a imaginação 
e a criatividade como armas para 
fazer seu filho acreditar que tudo não 

passa de uma grande brincadeira 
e que a cada tarefa realizada, 
mais pontos eles ganharão para 
conquistar o tão desejado prêmio: 
um tanque de verdade! Giosué custa 
a acreditar, mas aos poucos começa 
a cair na brincadeira e a participar 
efetivamente.
Com a guerra chegando ao seu 
término, a tensão aumenta e ainda 
que com pouca chance de saírem 
vivos, Guido se esforça e não deixa 
de lado, em nenhum momento, seus 
principais aliados: a imaginação e a 
alegria. 
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Prevenção
este ano a prefeitura de itape-
tininga realizou diversas ações 
gratuitas relacionadas à saúde. 
uma das mais importantes foi a 
prevenção do câncer de boca.

Profissionalização
o fundo social de solidariedade 
realiza anualmente diversos cur-
sos profissionalizantes. De lá, os 
alunos já saem com ótimas possi-
bilidades no mercado de trabalho.

Tudo Novo
o ano de 2013 foi marcante na 
questão do transporte público. 
novos ônibus, novos itinerários e 
um terminal novinho agora fa-
zem parte do cotidiano de toda 
a população de itapetininga.

Solidariedade
este ano uma terrível tragédia asso-
lou nossa cidade amiga taquarituba. 
o fundo social de solidariedade aju-
dou as vítimas com doações de ces-
tas básicas, roupas e mantimentos.

Solidariedade II
Durante todo o ano de 2013, várias 
famílias receberam doações de 
cestas básicas. essa atitude traz 
alento a um número grande de 
pessoas necessitadas. É a pre-
feitura construindo o futuro!

Formandos
a foto acima é da formatura dos alu-
nos dos cursos oferecidos pelo fundo 
social de solidariedade. estes cursos 
dão profissão, mas principalmente 
a chance de ter um futuro melhor.

Show
foram várias apresentações artís-
ticas e culturais na nossa cidade. 
o ano foi recheado de atividades 
para os amantes da arte. um dos 
melhores momentos foi o show 
do mestre da mPb, toquinho.

Asfalto
vários bairros de itapetininga rece-
beram melhorias na pavimentação 
das ruas. a foto acima retrata o 
asfaltamento no bairro dos bancá-
rios. Pedido antigo da população.

Prestação de Serviços
os postos de atendimento do 
atende fácil realizaram um ótimo 
serviço no ano de 2013, sempre 
atendendo bem a nossa população. 
em 2014 o atende fácil continua-
rá fazendo este ótimo trabalho.

Mudança
Desde o começo do ano a saúde da 
cidade está passando por diversas 
melhorias, como a nova entrada da 
maternidade. com a chegada do ins-
tituto são camilo o hospital regional 
melhorou a qualidade do atendimento.

243 Anos de História
há 243 anos nascia uma das jóias 
mais preciosas do interior paulista. 
itapetininga comemorou seu aniver-
sário com uma grande festa. a praça 
Peixoto gomide recebeu milhares de 
pessoas com direito a um megashow. 

Asfalto II
a rua virgílio de rezende, uma das 
principais vias de toda a cidade, 
recebeu um novo asfaltamen-
to, melhorando o trânsito, além 
de preservar a grande frota de 
veículos que trafegam por lá.
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Esporte
foram vários os eventos espor-
tivos com a participação da pre-
feitura. o passeio ciclístico foi um 
dos que mais chamou atenção, 
contando com a participação 
maciça de toda a população.

Saúde e Cultura
o movimento itapetininga sau-
dável mostrou a importância 
de ações preventivas em temas 
relacionados a aiDs e a Dengue.

Vacinação
os animais de itapetininga foram va-
cinados na campanha de vacinação 
antirrábica, realizada pela prefeitura.  
mais de 10mil cães e gatos passa-
ram pelos postos de atendimento.

Industrialização
itapetininga está passando por 
um novo processo de industriali-
zação. a foto retrata as futuras 
instalações da empresa castro-
landa, voltada ao ramo lácteo.

UPA 24h
a prefeitura de itapetininga conquis-
tou uma nova unidade da uPa 24 
horas, adequada as reais necessida-
des do município. a uPa será cons-
truída no bairro central Parque 4l.

Natal
a decoração de natal realizada 
pela prefeitura chamou a atenção 
de todos. várias árvores ficaram 
espalhadas pela cidade e viraram 
ponto turístico para a criançada.

Industrialização II
a imagem acima mostra onde será 
instalada a primeira indústria do 
setor automotivo de itapetininga. 
além da criação de novos empregos, 
a chegada da gDbr vai fortalecer 
ainda mais o setor industrial.

Marginal dos Cavalos
Depois de muita luta, a prefeitura 
conseguiu verbas para a revitaliza-
ção completa na marginal dos cava-
los, que contará com asfalto novo, 
além de melhorias ao redor da via.

Guarda Municipal
mais uma vez a guarda municipal 
esteve preservando o patrimô-
nio público de itapetininga. es-
tes nobres cidadãos contribuem 
significamente para a segurança.

Aquecendo o Frio
a campanha do agasalho de 2013 
foi um sucesso. várias famílias 
foram beneficiadas com a doação de 
roupas e agasalhos. até o palhaço 
tubinho ajudou na campanha para 
aquecer o inverno dos necessitados. 

Poupatempo
Durante todo o ano de 2013 a 
unidade móvel do Poupatempo do 
Produtor rural esteve realizando 
serviços na cidade. no ano que vem 
outra conquista para itapetininga 
será a chegada do Poupatempo.

Centro Esportivo
a conquista do cie (centro de 
iniciação esportiva) é de extrema 
importância para o município. além 
da formação de novos atletas, um 
centro como esse coloca itapetininga 
como uma referência no esporte.
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