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Ceprom abre inscrições para cur-
sos a partir do dia 13 de janeiro

Operação Tapa-Buraco fechou mais 
de 70 mil buracos em 2013
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abrirá inscrições para diversos cursos em 2014

Gabinete - Pág.03

Obras - Pág.03



Página 2 04/01/2014

Equipes da Prefeitura se mobilizaram numa força tarefa para remoção das árvores caídas com a forte chuva e vendaval de ontem
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SãO fEChadOS diariamEnTE CErCa dE 200 BuraCOS Em TOda a CidadE. Em 2014 a mETa é mElhOrar ainda maiS O SErviçO

A Prefeitura Municipal, por meio da 
Secretaria de Obras e Serviços, juntamen-
te aos diversos setores da garagem munici-
pal, fez um trabalho notável no ano passa-
do. A equipe de profissionais da operação 
tapa-buracos se empenhou dia após dia 
para atender da melhor forma possível a 

fss oferece capacitação profissional gratuitamente

espaço da melhor idade está com inscrições abertas

Secretaria de Gabinete

Secretaria de Gabinete

Para quem deseja se profissionalizar 
ou ganhar dinheiro trabalhando em ca-
sa, o Fundo Social oferece oportunida-
de. As inscrições para os cursos estarão 
abertas a partir do dia 20 de janeiro.

Os cursos são para Cabeleireiro, 
Manicure e Pedicure, e áreas de Culi-
nária, Costura e Artesanato, oferecidos 

Já estão abertas, desde o dia 2 de ja-
neiro, inscrições para o Espaço da Me-
lhor Idade. Para participar é fácil. A pes-
soa tem que ter 60 anos ou mais, além 
de ser totalmente independente para as 
atividades de vida diária. Serão ofereci-
das aproximadamente 200 vagas.

No início do ano passado a Prefei-

SãO divErSOS OS CurSOS dE CaPaCiTaçãO OfErECidOS, naS árEaS dE BElEza, Culinária, arTESanaTO E COSTura

O ESPaçO da mElhOr OfErECE divErSOS SErviçOS aOS idOSOS. OS inTErESSadOS dEvEm COmParECEr aO ESPaçO

gratuitamente. O material também é 
fornecido sem custo algum. As aulas 
acontecem duas vezes por semana.

Esta é uma oportunidade única para 
quem busca uma possibilidade sólida 
de fonte de renda, seja com autônomo 
ou como empregado. Os cursos são 
bem conceituados e tocados por profis-

tura, por meio do Fundo Social de Soli-
dariedade, reformulou o Espaço da Me-
lhor Idade. O local que anteriormente 
atendia 40 idosos passou a atender 200 
idosos.  O imóvel passou por reforma, 
pintura, limpeza, dedetização e paisa-
gismo para melhor abrigar os idosos 
frequentadores do local.

sionais de maior gabarito. As aéreas de 
atuação dos cursos que estão sendo ofe-
recidos se encontram em alta no merca-
do de trabalho.  

As inscrições devem ser feitas pes-
soalmente no Fundo Social. Os interes-
sados deverão trazer RG, CPF, com-
provante de endereço e comprovante 

Foram criadas salas com oficinas de 
artes, coral, teatro, jogos, memória e fi-
sioterapia. Os atendimentos estão sendo 
acompanhados por uma médica geron-
tóloga, especialista em envelhecimento. 

Os interessados em participar das 
atividades do Espaço da Melhor Idade 
em 2014 podem fazer as inscrições a 

de renda familiar. Após a classificação, 
deverão trazer a cópia dos mesmos do-
cumentos para efetivar a matrícula.

Mais informações pelo telefone 
3271-1801. O Fundo Social fica à Praça 
Gaspar Ricardo s/n, na Antiga Estação 
Ferroviária. O atendimento acontece de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

partir de 2 de janeiro. Quem quiser se 
inscrever, basta ir até o Espaço da Me-
lhor Idade, localizado à Avenida Wen-
ceslau Braz, 369, Vila São João, munido 
de RG, uma foto 3x4 e comprovante de 
residência. No dia da inscrição a pessoa 
escolhe dois dias na semana para fazer 
as atividades nas oficinas.

população dos bairros e distritos de Itape-
tininga. 

Desde o início de 2013, foram repara-
dos mais de 73.000 buracos, sendo usadas 
mais de 1000 toneladas de massa asfáltica. 
Em média, são fechados diariamente, cer-
ca de 200 buracos em toda a cidade.  

A operação Tapa-Buracos é um servi-
ço essencial e necessário para agilizar o 
atendimento das solicitações da popula-
ção.  Esse trabalho se torna possível graças 
ao planejamento da Prefeitura juntamente 
com as equipes de manutenção, através de 
ações imediatas e preventivas. 

Caso o munícipe queira solicitar o ser-
viço de tapa-buraco, em qualquer via da 
cidade, é possível entrar em contato com a 
Prefeitura pelo telefone 156, pessoalmen-
te protocolizando sua solicitação no Paço 
Municipal ou pelo site: www.prefeitura-
deitapetininga.sp.gov.br



Página 4 04/01/2014

POR DIRCEU BARROS

DICA DE LEITURA INFANTILDICA DE LEITURA

DICA DE FILME

Conheça a história de uma rainha 
muito simpática e com um montão 
de idéias na cabeça! Tudo o que tem 
vontade, a Rainha do Lápis cria e faz a 
maior estripulia! Quando ela não gosta 
do que fez, apaga e desenha tudo de 
novo!Entre várias coisas que esta 
rainha desenha, ela pinta um avião 
e vai até Brasília. Ao chegar ao seu 
destino, apaga o ministro que havia 
roubado dinheiro do povo. Aproveitou 
a viagem também para apagar alguns 
deputados safados. Com a Rainha do 

Lápis é assim: é uma vida de desenhar e desenhar... apagar e desenhar tudo de 
novo! Com este livro, descubra mais sobre esse mundo colorido e com fantasia 
de sobra!

Autora de inúmeras obras - entre 
elas ‘Segredos do passado’ e ‘O 
brilho de sua luz’, Danielle Steel traz 
desta vez um enredo onde o pano de 
fundo é um casal feliz. Tudo começa a 
mudar quando a mulher recebe uma 
proposta de trabalho, em outra cidade. 
O relacionamento dos dois sofre uma 
reviravolta com a mudança de cidade 
e trabalho. Os dois começam a sair 
com pessoas diferentes e o casal 
percebe que forças irresistíveis estão 
afetando suas vidas.

O ano era 1839, e o filme 
baseado na história real de 
negros africanos traficados pelo 
navio espanhol La Amistad. 
Próximo à costa cubana, 
Cinqué consegue se libertar 
das correntes e com a ajuda de 
outros africanos, ocupam todo 
o navio e matam a tripulação, 
deixando apenas dois espanhóis 
vivos, para que estes os 
levassem de volta para África. 
Os espanhóis temendo por suas 
vidas quando chegassem em 
terras africanas, mudaram a 
rota e direcionaram La Amistad 
para os Estados Unidos da 

a rainha raBiSCada
SyLVIA ORTHOF

fOrçaS irrESiSTívEiS
DANIELLE STEEL

amiSTad

dirEçãO: STEVEN SPIELBERG
rOTEirO: DAVID H. FRANZONI

América, onde novamente os 
negros foram aprisionados e 
tornaram-se também réus em 

um dos julgamentos mais 
comoventes sobre a questão da 
escravidão.
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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 Seletivo 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 PROGRA-
MA PROJOVEM URBANO/2013.
Cargo: EDUCADOR – PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

Adriana Aparecida Ferreira Rocha Barreto 24.704.402-7 4°

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

ALDO JOSÉ CAMARGO
COORDENADOR DO PROJOVEM URBANO 2012/2013

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 826, DE 30 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 os autos do processo nº 49240/1/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Adriana Aparecida Ferreira Rocha, Educador – Sala de Acolhimen-
to, Projeto Projovem Urbano 2013, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 07/01/2014.
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 827, DE 30 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, com fundamento no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, resolve:
Art.1º. Ficam nomeados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde, abaixo relacionados, 
para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato nº 50/2013, celebrado com 
a Sociedade Beneficente São Camilo, para administração, operacionalização e execução da assistência 
ambulatorial e hospitalar do Hospital Regional de Itapetininga “Dr. Léo Orsi Bernardes”, decorrente da 
Convocação Pública nº 02/2013 – Processo nº 118/2013:
I – Ana Paula Vieira R. Rodrigues;
II – Danielle Mara Vendramini Nunes Moraes;
III – Elizabeth Siqueira de Oliveira;
IV – Olivia de Fátima Nascimento da Costa;
V – Marta Rosana Nazareth Ayres.
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 828, DE 30 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 Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Simplificado Projovem Urbano 2013, de-
vidamente homologado em, 03/10/2013, nos termos da RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 54, de 21/12/2012, 
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 29, de 03/07/2013, no emprego abaixo relacionado:
EDUCADOR – LINGUA PORTUGUESA - PROJOVEM 2013
À partir do dia 22/10/2013

Nome R.G. Class

WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA 25.882.903-7 1°

EDUCADOR – MATEMáTICA  - PROJOVEM 2013
À partir do dia 22/10/2013

Nome R.G. Class

AMANDA PRÍNCIPE AIRES DE ARAÚJO 40.738.397-9 1°

EDUCADOR –  PARTICIPAÇÃO CIDADÃ - PROJOVEM 2013
À partir do dia 22/10/2013

Nome R.G. Class

ALINE FERNANDA SAVIOLI 29.674.805-5 2°

EDUCADOR – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  - PROJOVEM 2013
À partir do dia 22/10/2013

Nome R.G. Class

PAULO RAFAEL CARDOSO 46.289.837-$ 1°

EDUCADOR – SALA DE ACOLHIMENTO - PROJOVEM 2013
À partir do dia 22/10/2013

Nome R.G. Class

ADRIANA APARECIDA FERREIRA ROCHA BARRETO 24.704.402-7 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 829,  DE 30 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 Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Simplificado Projovem Urbano 2013, de-
vidamente homologado em, 03/10/2013, nos termos da RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 54, de 21/12/2012, 
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 29, de 03/07/2013, no emprego abaixo relacionado:
EDUCADOR – LINGUA INGLESA - PROJOVEM 2013
À partir do dia 17/12/2013

Nome R.G. Class

PAULA ARIANE ROLIM DE CAMPOS PADULA 24.547.658-1 1°

EDUCADOR – CIÊNCIAS NATURAIS  - PROJOVEM 2013
À partir do dia 17/12/2013

Nome R.G. Class

THALES AUGUSTO DE MIRANDA MEDEIROS 33.278.145-8 1°

EDUCADOR – SALA DE ACOLHIMENTO - PROJOVEM 2013
À partir do dia 17/12/2013

Nome R.G. Class

MARIANE APARECIDA BUENO 40.341.732-6 1°

EDUCADOR – CIÊNCIAS HUMANAS  - PROJOVEM 2013
À partir do dia 17/12/2013

Nome R.G. Class

ADILSON DINIZ LIBÂNEO 18.107.067-4 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 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2014
Luis Antonio di Fiori fiores costa, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais,
Considerando que o Sr. Amadeu Graciano Zanolli - Secretário Municipal de Obras e Serviços e Secretário 
Interino de Trânsito e Cidadania solicitou férias, e 
Considerando que na sua ausência deverá ser designado um Secretário para responder interinamente pela 
Secretaria, resolve: 
Art. 1º Designar o Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Silva - Secretário Municipal de Administração e Finanças, 
para responder interinamente pela Secretaria de Obras e Serviços, do período de 02/01/2014 a 11/01/2014.
Art. 2º Designar a Sra. Juliana Rossetto Leomil Mantovani - Secretária Municipal de Planejamento, para 
responder interinamente pela Secretaria de Trânsito e Cidadania, do período de 02/01/2014 a 11/01/2014.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 2, DE 2 DE JANEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 07 DE JANEIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 01/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

ESCRITURARIO

NOME CLASSIFICAÇÃO

CLAUDINEIA DA COSTA SILVEIRA DE ALMEIDA 107º

LEONARDO FELIPE FARIA DO AMARAL 119º

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 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE,
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Simplificado Projovem Urbano 2013, de-
vidamente homologado em, 03/10/2013, nos termos da RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 54, de 21/12/2012, 
RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 29, de 03/07/2013, no emprego abaixo relacionado:
EDUCADOR – PARTICIPAÇÃO CIDADÃ - PROJOVEM 2013
À partir do dia 07/01/2013

Nome R.G. Class
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ADRIANA APARECIDA FERREIRA ROCHA BARRETO 24.704.402-7 4º

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 4, DE 2 DE JANEIRO DE 2014
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, para compor o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), os seguintes representantes elei-
tos e indicados entre pares, para o mandato de 06/01/2014 a 06/01/2018, conforme determina os incisos I 
a IV do art. 18 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009:
Representantes do Poder Executivo:
Titular: LUIZ JESUS RODRIGUES SILVA;
Suplente: OLINDO TORQUATO.
Representante da Sociedade Civil: 
Titular: SANDRA VIEIRA PIRES;
Suplente: PAULA MONTEIRO SILVESTRE MACHADO.
Titular: MICHELE SOUTO;
Suplente: MARIA JOSEFA BIANCHI
Representante dos trabalhadores na área da educação: 
Titular: CLAUDIA MARIA DE ASSIS;
Suplente: CLAUDIRENE MUZA SOARES S. DOS SANTOS;
Titular: MARIA DE LOURDES BORGES DELFINO 
Suplente: ALEXANDRE DE LIMA;
Representante de Pais e Alunos:
Titular: ELIZEU MONTEIRO DE SOUZA;
Suplente: LETÍCIA THEODORO MACHADO;
Titular: PATRICIA ROBERTA DE OLIVEIRA GALDINO 
Suplente: TATIANE CARNEIRO DA SILVA;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 562, de 16 de setem-
bro de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 1.180, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre aprovação de desmembramento de área denominada “Mastromauro I”, localizada entre as 
Ruas Pilar do Sul e Taquarituba, Vila Arruda – Itapetininga-SP, de propriedade de Norbelto Mastromauro.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atri-
buições legais, e;
Considerando que o setor técnico competente manifestou-se pela aprovação do Desmembramento de área 
localizada entre as Ruas Pilar do Sul e Taquarituba, Vila Arruda, conforme documentos arquivados nesta 
Prefeitura, nos Processos nº 4330/2004; 4331/2004; 19138/2011; 12560/2013; 23269/2013 e 45088/2013; 
Considerando que a referida área apresenta as obras de infraestrutura mínimas exigidas pela Lei Federal nº 
6.766/1979, como redes de distribuição de água, redes coletoras de esgotos sanitários, rede de energia elé-
trica e iluminação pública, conforme documentos constantes nos Processos Administrativos acima citados; 
DECRETA:
Art. 1º Fica oficialmente aprovado o desmembramento denominado “Mastromauro I”, de propriedade de 
Norbelto Mastromauro, objeto dos Processos Administrativos nºs 4330/2004; 4331/2004; 19138/2011; 
12560/2013; 23269/2013 e 45088/2013, tendo por objeto o imóvel localizado entre as Ruas Pilar do Sul 
e Taquarituba, Vila Arruda, constante da matrícula nº 64.860 do Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca, distribuído em 29 (vinte e nove) lotes.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANA ROSSETTO LEOMIL MANTOVANI
SECRETáRIA DE PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 1.181, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre aprovação de desmembramento de área denominada “Mastromauro II”, localizada entre as 
Ruas Napoleão Tavares Silveira e Taquarituba, Vila Arruda – Itapetininga-SP, de propriedade de Norbelto 
Mastromauro.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atri-
buições legais, e;
Considerando que o setor técnico competente manifestou-se pela aprovação do Desmembramento de área 
localizada entre as Ruas Napoleão Tavares Silveira e Taquarituba, Vila Arruda, conforme documentos ar-
quivados nesta Prefeitura, nos Processos nº 4330/2004; 4331/2004; 19138/2011; 12560/2013; 23269/2013 
e 45088/2013; 
Considerando que a referida área apresenta as obras de infraestrutura mínimas exigidas pela Lei Federal nº 
6.766/1979, como redes de distribuição de água, redes coletoras de esgotos sanitários, rede de energia elé-
trica e iluminação pública, conforme documentos constantes nos Processos Administrativos acima citados; 
DECRETA:
Art. 1º Fica oficialmente aprovado o desmembramento denominado “Mastromauro II”, de propriedade de 
Norbelto Mastromauro, objeto dos Processos Administrativos nºs 4330/2004; 4331/2004; 19138/2011; 
12560/2013; 23269/2013 e 45088/2013, tendo por objeto o imóvel localizado entre as Ruas Napoleão 
Tavares Silveira e Taquarituba, Vila Arruda, constante da matrícula nº 54.643 do Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca, distribuído em 22 (vinte e dois) lotes.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANA ROSSETTO LEOMIL MANTOVANI
SECRETáRIA DE PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 1.182, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre aprovação do loteamento denominado “Conjunto Habitacional Itapetininga – G”, para fins de 
regularização fundiária, de imóvel localizado na Rua Miguel Janez, s/nº, Vila Prado – Itapetininga-SP, de 
propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atri-
buições legais, e;

Considerando que o setor técnico competente manifestou-se pela aprovação do Conjunto Habitacional 
Itapetininga – G de área localizada na Rua Miguel Janez, Vila Prado, conforme documentos arquivados 
nesta Prefeitura, no Processo nº 47.651/2013.
Considerando que o referido Conjunto Habitacional é de Interesse Social, nos termos da Lei Federal nº 
11.977/2009 que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária 
de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, 
as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 
1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências. 
DECRETA:
Art. 1º Fica oficialmente aprovado o Conjunto Habitacional de Interesse Social denominando “Itapetininga 
- G”, de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Pau-
lo – CDHU, objeto do Processo Administrativo nº 47.651/2013, tendo por objeto o imóvel localizado na 
Rua Miguel Janez, Vila Prado, constante da matrícula nº 81.023 do Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca, distribuído em 223 (duzentos e vinte e três) unidades habitacionais.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JULIANA ROSSETTO LEOMIL MANTOVANI
SECRETáRIA DE PLANEJAMENTO

LEI Nº 5.802, 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 Constituição 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:
As prioridades e as metas da administração pública municipal;
A estrutura e organização dos orçamentos;
As diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
As disposições relativas à dívida pública municipal;
As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
As disposições finais.
Parágrafo Único. A elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 abrangerá os Poderes Exe-
cutivo 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 esta-
belecidos 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, detalhado 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 des-
pesas que constituem 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 aloca-
ção 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 EXE-
CUÇÃO 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 fi-
nanceiro quando da elaboração da proposta orçamentária.
Art. 7º. A Secretaria de Administração e Finanças encaminhará para as secretarias municipais, as orienta-
ções e os parâmetros para elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2014, visando à poste-
rior 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, mo-
dalidade de aplicação, 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 
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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 transferências 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 metodolo-
gia 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 estudos 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: 
A Reserva de Contingência que corresponderá a, no máximo, 1% (um por cento) da Receita Corrente 
Líquida;
O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social.
Art. 10. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimi-
tada.
Art. 11. A Lei Orçamentária obedecerá aos princípios de:
Prioridade de investimentos nas áreas sociais;
Austeridade na gestão dos recursos públicos;
Modernização na ação governamental;
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 vincula-
das, só serão executadas se ocorrer 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 orçamen-
tária, créditos adicionais 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 orçamen-
tária 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 Fede-
ral 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, inclusive 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, pro-
movida 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 Adminis-
tração 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 go-
verno 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 ativida-
des 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 seguintes requisitos simultaneamente:
Não constituam patrimônio de indivíduo;
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 Exe-
cutivo estabelecerá por meio de Decreto:
A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo, de modo a compati-
bilizar a realização de despesas de cada secretaria ao efetivo ingresso das receitas municipais; 
As metas bimestrais para a realização das receitas estimadas;
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 programa-
ção 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 comparação 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 Exe-
cutivo e Legislativo autorizados a promover o contingenciamento 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, particular-
mente 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 necessá-
ria 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 constitucio-
nal 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 seto-
res 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 relaciona-
da à natureza da despesa que será financiada por essas transferências.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL 
E ENCARGOS
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:
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;
Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;
Revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cujo percentual será defi-
nido 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 situa-
ções de extrema gravidade, devidamente reconhecidas 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 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 TRI-
BUTáRIA
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, obser-
vadas 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 Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, considerando os seguintes fatores:
Comportamento da arrecadação nos 03 exercícios financeiros anteriores;
Comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2013;
Índice de participação na distribuição do ICMS, fixado para 2013 e, se estiver apurado, o provisório para 
2014;
Alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2013;
Projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2014;
Índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2013 com análise da conjuntura econômica 
e política fiscal do país; 
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 po-
derão ensejar a inclusão 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:
O ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condi-
ções econômicas do País;
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;
A modernização e simplificação do sistema tributário do Município;
A atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município, objetivando a mo-
dernização do cadastro físico; 
A revisão da legislação relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inclusive das suas alíquo-
tas, da base de cálculo, da forma de cálculo e das condições de pagamento; 
A revisão e atualização da legislação relativa à Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas; 
A revisão de isenções, remissões e benefícios fiscais dos tributos municipais para manter o interesse pú-
blico e a justiça fiscal; 
A revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse 
público e a justiça fiscal; 
A correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a le-
gislação tributária do Município; 
A criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município; 
Revisão da legislação relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), bem como das taxas 
e preços públicos;
Revisão e atualização da legislação municipal para permitir redução dos custos administrativos decorren-
tes dos processos de lançamento, arrecadação, controle e cobrança dos tributos e outras receitas munici-
pais, 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 renún-
cia de receita só será promovida se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 
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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 Le-
gislativo autorizados a realizarem despesas 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 cré-
ditos adicionais suplementares por Decreto para promover ajustes orçamentários em obediência aos dis-
positivos 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, ex-
cluídos 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 judiciais 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 Orçamen-
tárias 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

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

LEI Nº 5.806, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Dá o nome de pastor José Satyro de Souza à avenida 1 do loteamento Residencial Marina.
(Projeto de Lei nº 153/2013, de autoria do Vereador André Luiz Bueno.)
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 Passa a denominar-se rua pastor José Satyro de Souza a avenida 1, do loteamento Residencial 
Marina, com início na Rua Miguel de Souza e Silva, e com término na Rua 1 (trecho 1), com largura 
de 20.00 metros e extensão de 125.94 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETáRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.807, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Dá o nome da senhora Prazeres Parra Coelho Soares de Oliveira à rua 2, localizada no loteamento 
Residencial Marina. 
(Projeto de Lei nº 154/2013, de autoria da Vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar.)
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 Passa a denominar-se rua Prazeres Parra Coelho Soares de Oliveira a rua 2, localizada no lote-
amento Residencial Marina, com início na Rua 1 (trecho 1), e com término no muro de tapagem que 
divide com a Rua Miguel de Souza e Silva, com largura de 12.00 metros e extensão de 152.26 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos trinta dias de dezembro de 2013.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETáRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.808, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Dá o nome do senhor José André Rosa (Zélito) à rua projetada, localizada no Bairro da Lagoa.
(Projeto de Lei nº 155/2013, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
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 Passa a denominar-se rua José André Rosa (Zélito) a rua projetada, localizada no bairro da 
Lagoa, na vila Arlindo Luz, com início na Rua Agenor Vieira de Moraes, e com término na faixa de 
preservação da ferrovia, com largura de 14,00 metros e extensão de 90,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETáRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.809, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Dá o nome do senhor Altair Cerejo à rua 3, localizada no loteamento Portal dos Pinheiros II.
(Projeto de Lei nº 156/2013, de autoria do Vereador José Davino Pereira.)

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 Passa a denominar-se rua Altair Cerejo a rua 3, do loteamento Porta dos Pinheiros II, com 
início na Avenida Evilásio Massaine Pires, e com término na Rua 4, com largura de 18,00 metros e 
extensão de 331,71 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETáRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.810, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Dá o nome do senhor Benedito Vieira Filho à rua 4, localizada no loteamento Residencial Marina.
(Projeto de Lei nº 157/2013, de autoria do Vereador Sidnei Teixeira Barbosa.)
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 Passa a denominar-se rua Benedito Vieira Filho a rua 4, localizada no loteamento Residencial 
Marina, com início na Rua 1 (trecho 1), e com término no muro de tapagem que divide com a Rua 
Miguel de Souza e Silva, com largura de 12,00 metros e extensão de 104,07 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETáRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.811, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Dá o nome da senhora Iracema de Souza Vieira à rua 3, localizada no loteamento Residencial Marina.
(Projeto de Lei nº 158/2013, de autoria da Vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar.)
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 Passa a denominar-se rua Iracema de Souza Vieira a rua 3, localizada no loteamento Residen-
cial Marina, com início na Rua 1 (trecho 1), e com término no muro de tapagem que divide com a Rua 
Miguel de Souza e Silva, com largura de 12,00 metros e extensão de 111,61 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETáRIO DE GABINETE

EDITAL DE CHAMAMENTO – 010/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) 
habilitada(os) no Processo Seletivo Simplificado nº 004/2013, abaixo relacionado(os) para que com-
pareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 06 a 10 de janeiro de 
2014, 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 nomeação para 
os empregos abaixo relacionados: 
PSICOLOGO 

NOME CLASSIFICAÇÃO

JULIANA PREZOUTTO 01º

LAURA PERETTI MATARAZZO 02º

LAUANA GARCIA PIRES 03º

MAÍNA DE MORAIS FREITAS 04º

MÉDICO SOCORRISTA SAMU 

NOME CLASSIFICAÇÃO

JOÃO AIRES FIGUEIREDO 01º

ILDEREZ PELICIONI 02º

ROBERTO KUKE 03º

RENE COLOMBO 04º

VAGNER GUERREIRO RINALDO 05º

ALTINO AGUERA BARBOSA 06º

MILENA CRISTINA SEVERI 07º

LEANDRO BARROS MENDONÇA 08º

SANDRO WILLIAM DURAES 09º

ALEXANDRE ORESTES FERREIRA 10º

SAMUEL TADEU DE LARA ARAUJO 11º

SERGIO NOBUO KONNO 12º

MARCOS PAULO CABRAL 13º

MONNA LISA DE ARAUJO GOMES CHAVES 14º

MARIANE BASSETO BRAGA 15º

FILIEPE PINTO HOLTZ 16º
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WILLIAN GUSTAVO HASHIMOTO 17º

FABRICIO DA SILVA 18º

MÉDICO ATENDIMENTO UNIDADES BáSICAS DE SAÚDE 

NOME CLASSIFICAÇÃO

DEMIAN BENEDICT MENKE 01º

RODRIGO DA TRINDADE FERRÃO 02º

MÉDICO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO 

NOME CLASSIFICAÇÃO

JOSÉ WLADIMIR TAMBELLI 01º

MÉDICA GERIATRA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARCELLE GATTASS AYUB 01º

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

MURILO GATTASS AYUB 01º

MÉDICO PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO 

NOME CLASSIFICAÇÃO

HUGO RAUL GUILLERMO 01º

JACKELINE CARDOZO VIEIRA 02º

MáRCIA A. AMARAL PEREIRA 03º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativos.
Itapetininga, 03 de janeiro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMAMENTO – 011/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) 
habilitada(os) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2013, abaixo relacionado(os) para que com-
pareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 06 a 10 de janeiro de 
2014, 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 nomeação para 
os empregos abaixo relacionados: 
MONITORA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARTA TEREZINHA CIRINEO FRANCO 18º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativos.
Itapetininga, 03 de janeiro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE THIBES GALVÃO
SECRETáRIO DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2013
CONVITE Nº 07/2013
OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos de som para equipar o Plenário da nova sede 
da Câmara Municipal de Itapetininga.
DESPACHO – LICITAÇÃO DESERTA
Considerando a constatação de que nenhuma empresa atendeu ao exigido no Convite nº 07/2013 referido em epígrafe, fica 
declarado como DESERTO o procedimento licitatório nº 17/2013 que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para aquisição de equipamentos de som para equipar o Plenário da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
Itapetininga, 26 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ExTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 21/2013

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Móveis Regiani Junqueirópolis Ltda. - EPP
Objeto: Fornecimento e instalação de 228 poltronas no Plenário da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga . 
Vigência: 38 (trinta e oito) meses, ou até esgotado o prazo de garantia que será de 36 (trinta e seis) meses do Recebimento 
Definitivo do objeto, contados de sua assinatura. 
Valor global: R$ 67.237,65
Data da assinatura: 02 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO N.º 22/2013
CONTRATANTE: CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Contratada: Empresa Zoccal Segurança Patrimonial Ltda. - EPP
Objeto:Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada da sede da Câmara Municipal, de segunda a domingo, 24 
horas por dia. 
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. 
Valor global: R$ 163.200,00
Data da assinatura: 27 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ExTRATOS DE ADITAMENTOS DE CONTRATOS
DéCIMO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 10/2012 

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Hungria & Martins Construções Ltda.
Objeto: Execução da segunda etapa   de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
Objeto do Aditamento:  Prorrogação da vigência do Contrato por mais 26 (vinte e seis) dias.
Data da assinatura: 03 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 14/2012 
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratado: José Lauro Nalesso
Objeto: Contratação de profissional para realizar visita técnica, emissão de relatórios sobre medições e auxílio técnico sobre 
a execução das obras da segunda etapa de construção da nova sede da
Câmara Municipal. 
Objeto do Aditamento:  Prorrogado a vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias.
Data da assinatura: 06 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DéCIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 10/2012 
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Hungria & Martins Construções Ltda.
Objeto: Execução da segunda etapa   de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
Objeto do Aditamento:  Acréscimo de 1,29% do valor inicial, totalizando o contrato o valor de R$ 2.429.817,27 (dois mi-
lhões, quatrocentos e vinte nove mil, oitocentos e dezessete  reais e vinte e sete centavos).
Data da assinatura: 18 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 25/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Alarm Centro Sistemas Eletrônicos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de monitoramento remoto do prédio da Câmara Municipal, durante 24 horas por dia.
Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses, a contar de 22 de dezembro de 2013. 
Data da assinatura: 20 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DéCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 10/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Hungria & Martins Construções Ltda.
Objeto: Execução da segunda etapa   de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
Objeto do Aditamento:  Prorrogação da vigência do Contrato por mais 15 (quinze) dias.
Data da assinatura: 30 de dezembro de 2013.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação, na moda-
lidade de Pregão Presencial n° 01/2014, do tipo Menor Preço Global, para aquisição de veículos para a Câmara Municipal 
de Itapetininga.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro até 
as 10 horas, horário de Brasília, do dia 16 de janeiro de 2013, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, sito à Rua 
Monsenhor Soares, nº 251, Centro, Itapetininga-SP, sendo que a sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no 
mesmo dia e local nos termos da legislação vigente. 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no horário de expe-
diente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: www.camaraitapeti-
ninga.sp.gov.br/licitacoes
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou através do telefone 
(15) 3275-7600.
Itapetininga, 03 de janeiro de 2014. 

PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL
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é barato
A passagem de onibus custa apenas 
R$ 1,90 por viagem, contudo, se você 
possuir o cartão você pagará apenas 
uma vez para as passagens conse-
cutivas de ida e saída do terminal.

ajuda a natureza
Como dito ao lado, o uso do trans-
porte público diminui a quantidade de 
carros nas ruas, e consequentemente, 
a queima de gases poluentes e a utili-
zação de pneus que mais tarde podem 
se tornar vilões do meio ambiente.

elimina stress
Um ônibus em sua capacidade máxi-
ma equivale a aproximadamente nove 
carros de passeio na mesma situação. 
Isso significa que o fato de mais pes-
soas utilizarem o transporte público 
ajuda a desafogar o transito da cidade, 
principalmente nos “horários de pico”.

é prático
Com o novo terminal o passageiro tem 
maior controle sobre os horários e 
destinos.
Confira abaixo como utilizá-lo de 
maneira eficiente.

Linhas

São 43 ônibus dividi-
dos em diversas linhas. 
Para conferir todos os 

horários e linhas acesse: 

itapetininga.sp.gov.br/
onibus

Para entrar em uma unidade do transporte público, o usuário deve aguardá-la em um 
dos pontos espalhados pelos bairros. Além de alguns pontos que permaneceram, vários
outros foram colocados a disposição dos habitantes.

Ao chegar no terminal, o usuário tem no máximo 1 (uma) hora para adentrar no ônibus 
que o levará para o bairro desejado. Lembrando que, se o passageiro estiver portando o 
cartão, não será necessário pagar outra passagem.

Após entrar no novo ônibus, o usuário será levado ao bairro de destino. Para retornar, o 
procedimento é o mesmo.

USUfRUiR do novo SiStemA de tRAnSPoRte PúbLiCo é bem SimPLeS:
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projeto somar e blitz social continuam o trabalho em 2014
Secretaria de Promoção Social

Na última semana, a Secretaria de 
Promoção Social, através das equipes 
do Projeto Somar e Blitz Social, per-
correram os bairros da cidade para o 
acolhimento de pessoas em situação de 
rua. Uma vez encontradas, essas pesso-
as são orientadas por assistentes sociais 
e encaminhadas para os diversos órgãos 
conveniados com a prefeitura.

COlOCadaS junTaS, ESSaS açõES ajudam váriaS PESSOaS a SaírEm daS ruaS, daS drOgaS E da CriminalidadE

Nestes locais são acolhidos e tem a 
oportunidade de tomar um banho quen-
te, dormir em uma cama com cobertor, 
colocar uma roupa limpa, além de se 
alimentarem adequadamente, realizan-
do as três refeições diárias, café da ma-
nhã, almoço e jantar.

Durante o dia, os dependentes de 
álcool e drogas, participam de ativida-

des no CAPS AD. Além disso, a equipe 
procura reatar os laços familiares, en-
viando as pessoas para a cidade de ori-
gem e os que são do município são en-
caminhados à casa dos familiares. Em 
casos em que essas pessoas se recusam 
a ir ao SOS voluntariamente, a equipe 
doa cobertores para que eles fiquem 
aquecidos no frio.

Blitz Social
A próxima blitz social está pro-

gramada para o dia 10 de janeiro. 
A Blitz Social têm como objetivo 
a repressão aos corruptores que es-
tejam envolvidos no tráfico de dro-
gas com menores, promiscuidade 
infanto-juvenil, além de situações 
de violência.

SãO divErSOS CurSOS vOlTadOS à indúSTria. ÓTima ChanCE Para quEm PrOCura COlOCaçãO nO mErCadO dE TraBalhO

A partir do próximo dia 13 até o dia 
24 de janeiro, estarão abertas as inscri-
ções para os cursos do Ceprom/Senai 
em 2014. São diversas vagas espalhadas 
nos 14 cursos oferecidos. Os interessa-
dos devem comparecer munidos com os 
documentos necessários para matrícula e 
processo seletivo: Xerox do RG e CPF à 
Rua Agenor Vieira de Moraes, 135 - Vl. 
Arlindo Luz, o telefone é 3273-2929. Os 
menores de 18 anos deverão estar acom-
panhados de um maior responsável. 
Confira a relação de cursos a seguir!

Conheça mais
O CEPROM é um Órgão da Pre-

feitura do Município de Itapetininga 

e iniciou suas atividades em Abril 
de 1991. O CEPROM funciona da 
seguinte forma: em parceria com 

o SENAI, disponibiliza cursos que 
atendam a demanda da indústria. As 
inscrições são abertas duas vezes ao 

ano. O CEPROM/SENAI fica à Rua 
Agenor Vieira de Moraes, 135 - Vl. 
Arlindo Luz, o telefone é 3273-2929.


