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A novA UnIDADe jÁ esTÁ à DIsPosIção DA PoPUlAção; locAl TAmbém ofeRece seRvIços Do novo DeTRAn.sP

A Prefeitura e o Governo do Estado 
inauguraram, na última terça-feira, 1° de 
julho, a 49ª unidade do Poupatempo do 
Estado. Estudos apontam que aproxima-
damente 300mil pessoas serão beneficia-
das com a instalação da unidade.

serviços
Localizado no Centro da cidade, o 

novo posto vai funcionar de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, 
das 8h às 12h. São 1.172 m² de área, mais 
59 m² para vistoria de veículos. Todos 
os serviços comuns a uma unidade do 
Poupatempo serão oferecidos, tais como 
emissão da Carteira de Identidade (RG) e 
Atestado de Antecedentes Criminais pelo 
IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt) e Carteira de Traba-
lho, emitida por intermédio da Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho.

O novo Detran.SP estará à disposição 
para assuntos ligados à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e a veículos. Uma 
das novidades do órgão no local é que 
aquele que tirar a primeira carteira de mo-
torista não usará mais papel e caneta para 

fazer o exame teórico, pois esse passará a 
ser no formato eletrônico.

Os serviços eletrônicos, como a No-
ta Fiscal Paulista, B.O Eletrônico e um 
posto do Acessa SP, programa de inclu-
são digital do Governo do Estado, tam-
bém estarão à disposição da população. 
Uma unidade bancária no local facili-
ta ao cidadão o recolhimento das taxas 
geradas pelo posto, cuja capacidade de 
atendimentos pode ultrapassar mil pes-
soas por dia.

O Poupatempo de Itapetininga fun-
ciona na Rua Alfredo Maia, 612 - Cen-
tro, e o horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e 
aos sábados, das 8h às 12h. Acesse: 
www.poupatempo.sp.gov.br.

Investimento
O investimento é de mais de R$ 2,1 

milhões, entre implantação e custeio no 
primeiro ano. Ele prevê toda a parte de 
infraestrutura lógica, comunicação visual, 
equipamentos de informática (hardware e 
software), telecomunicações, treinamento 
e acompanhamento, entre outros.

A Prefeitura adverte que, em ocorrência 
das novas invasões irregulares no Bairro 
Jardim São Camilo, já foram adotadas as 
medidas cabíveis para coibir estes atos, 
sendo notificados formalmente da ilegalidade 
do ato, bem como da impossibilidade de 
regularização futura, tendo em vista que a 
Prefeitura nunca autorizou ou apoiou qualquer 
tipo de invasão, promovendo o competente 
processo judicial em cada caso. 
 Informamos ainda, que as pessoas que 
forem identificadas como invasoras pela 
operação conjunta da Fiscalização Municipal, 
Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, serão 

Esclarecimento sobre as novas invasões no bairro Jardim São Camilo

excluídas dos cadastros vigentes e impedidas 
de se inscreverem para os futuros programas 
habitacionais neste Município, além de 
responderem criminalmente por suas ações.
Esclarecemos que, a nova invasão notificada 
aconteceu em lotes remanescentes de 
propriedade da Prefeitura de Itapetininga 
destinadas ao FAR - Fundo de Arrendamento 
Residencial para o programa Minha Casa 
Minha Vida, visando a construção de 
casa populares conforme Lei Municipal n. 
5.670/2012.
Neste mesmo local, também foram 
doadas outras áreas da Prefeitura de 

Itapetininga ao CDHU - Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo, para  a 
mesma finalidade, ou seja, construção 
de unidades habitacionais conforme Lei 
Municipal n. 5.205/2007.
O Departamento de Habitação da 
Prefeitura de Itapetininga informou 
que ambos programas habitacionais 
vem sendo acompanhados para suprir 
a demanda habitacional do município, 
e serão destinados às famílias 
regularmente cadastradas no censo 
habitacional, cujo acompanhamento e 

atualização é feito sistematicamente 
por este órgão. Informou ainda, que 
não foram abertas novas inscrições 
em 2014, entretanto, todas as famílias 
já cadastradas continuam ativas, 
portanto poderão ser beneficiadas 
futuramente.
Concluindo, destacou que qualquer 
notícia relacionada a habitação de 
interesse social será amplamente 
divulgada pela Prefeitura, pelos órgãos 
de imprensa oficial e local, e qualquer 
dúvida poderá ser esclarecida através 
do número 156 (Atende Fácil).
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o TRecho enTRe ARAçoIAbA DA seRRA e ITAPeTInIngA jÁ esTÁ fUncIonAnDo e TRARÁ DesenvolvImenTo InDUsTRIAl

Foi inaugurada na tarde da última 
terça-feira (1°), a duplicação do trecho da 
Rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre 
Araçoiaba da Serra (SP) e Itapetininga 
(SP). As obras tiveram o custo de R$ 216,3 
milhões. Foram duplicados 25 quilômetros 
de pista, do km 132,62 (Capela do Alto) 
ao km 158,4 (Itapetininga), além da im-
plantação de cinco novas alças de acesso 
e retorno, reforma de outro dispositivo já 
existente e implantação de duas pontes. 

Essa obra terá impacto direto no desen-
volvimento industrial do município. Itape-

tininga está localizado numa área estraté-
gica do Estado, é cortado por duas grandes 
rodovias, além de estar a menos de 200km 
da capital. Á duplicação da Raposo Tava-
res vem de encontro com o momento de 
expansão industrial de Itapetininga. Novos 
empregos serão gerados e novas indústrias 
se interessarão pela cidade.

estradas Rurais e ‘Programa 
melhor caminho’

Na mesma cerimônia, o Governo de 
São Paulo também anunciou mais 20 Km 

UAB reABre inscrições de especiAlizAção em cUrso
Secretaria de Educação

A Escola Nacional de Saúde Públi-
ca Sérgio Arouca (Ensp), da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição inte-
grante do Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) da Diretoria de Educação a 

o PeRíoDo De InscRIções on-lIne (vIA InTeRneT) e De PosTAgem Dos DocUmenTos vAI ATé o DIA 18 De jUlho De 2014
Distância da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (DED/
Capes) do Ministério da Educação, através 
da Coordenação de Curso, torna públicas, 
a reabertura das inscrições para o processo 

de seleção de ESPECIALIZANDOS para 
o curso de especialização em ativação de 
processos de mudança na formação supe-
rior de profissionais de saúde, na modali-
dade à distância, com momentos presen-

ciais. O período de inscrições on-line (via 
internet) e de postagem dos documentos 
vai até 18 de julho de 2014. Mais informa-
ções pelos telefones (15) 3273 4590 / (15) 
3273 4466.  

de estradas rurais, através do ‘Programa 
melhor Caminho’

As obras do ‘Programa Melhor Ca-
minho’ visam a preservação dos recur-
sos naturais e consequente estímulo 
aos produtores em busca do desenvol-
vimento sustentável. Assim, a proposta 
de intervenção tem como característica 
principal implantar práticas conserva-
cionistas do solo e da água, com estru-
turas que evitem a ocorrência de pro-
cessos erosivos.

Essa é uma grande conquista para 

Itapetininga.  Nossa cidade é a tercei-
ra maior de todo o estado em extensão 
territorial (1 795,510 km²) e conta com 
mais de 4000 mil quilômetros de es-
tradas rurais. O apoio do Governo do 
Estado de São Paulo foi fundamental 
para a realização do projeto que vai 
melhorar as condições dos produtores 
rurais de toda a região, setor de ex-
trema importância para o município. 
Lembrando que no ano de 2013, a pre-
feitura já recuperou mais 1200 quilô-
metros de estradas rurais. 

ApArecidA e derAc decidem títUlo do mUnicipAl de FUteBol
Secretaria de Esporte e Lazer

Após duas goleadas, no último 
domingo, Aparecida Futebol Clube e 
Derac vão decidir a final na categoria 
Master, do Campeonato Municipal de 
Futebol, promovido pela Secretaria de 
Esporte e Lazer. 

Aparecida goleou veteranos por 5 
a 1

No Estádio João Nelson de Medeiros 

com cAmPAnhAs qUAse PeRfeITAs os DoIs TImes se enconTRAm e PRomeTem Um gRAnDe esPeTÁcUlo Do esPoRTe
“Dr. Nerci”,na Vila Monteiro, o Aparecida 
Futebol Clube goleou por 5 a 1 o Clube 
dos Veteranos  Itapetininga, com três gols  
do atacante Gilson Nalesso e dois de Fer-
nando, Edison descontou para o CVI. Em 
seguida, no mesmo local, pela categoria 
Veteranos, O TOP F.C. saiu vitorioso pe-
lo placar de 1 a 0, diante do Nostravamus, 
que não compareceu e automaticamente 
está desclassificado no torneio.   

Derac faz 3 a 0 no juventude
Jogando em seus domínios, no 

Estádio Péricles D” Avila Mendes, 
o Derac  conquistou uma vitória por 
3 a 0, com gols de Emir, (primeiro 
tempo) Antônio e Marildo no se-
gundo tempo. Na partida estiveram 
o árbitro Paulo Santiago de Medei-
ros, auxiliado por Gilson Carvalho 
e Antônio de Moraes.
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Chapista de lanchonete
c/ exp

Empregada  doméstico arrumador
c/ exp

Eletricista de instalações de veículos
c/ exp

Auxiliar de expedição
(câmara fria)

Eletrotécnico
c/ exp

Encarregado de confecção
c/ exp

Gerente de supermercado
c/exp

Mecânico de máquina de costura
c/ exp

Lavador de automóveis
c/ exp

Operador de rolo compactador
c/ exp “CNH B” Obs: para morar em Sorocaba

Marmorista
c/exp

Cozinheiro geral
c/ exp

Mecânico automotivo (trocador de óleo)
c/ exp

Trabalhador rural
c/ exp

Mecânico de motor a diesel
c/ exp

Manicure
c/ exp

Motorista de automóvel  “CNH D”
c/ exp

Mecânico (alinhamento e balanceamento)
c/exp

Nutricionista 

Ajudante de serralheiro 
c/ exp

Office-boy  “CNH AB”
c/ exp

Assistente de vendas (área agrícola)
c/ exp  OBS: Para moradores de Angatuba, Buri e Paranapanema

Operador de empilhadeira
c/ exp

Atendente de bar (restaurante)
c/ exp

Operador de máquinas florestais
c/ exp

Auxiliar de cabeleireiro
c/ exp

Padeiro /confeiteiro
c/ exp

Balconista de açougue
c/ exp

Subgerente de loja (supermercado)
c/ exp

Cabeleireiro
c/ exp

Técnico agrícola “ CNH B”
c/ exp

Camareira de hotel
c/ exp

Torneiro mecânico
c/ exp

Caseiro
c/exp

Vendedor interno para moradores de Guarei
c/ exp

Costureira
c/ exp ( máquina interloque)

Vendedor porta a porta
c/ exp

Cozinheiro nos serviços domésticos
c/ exp

Panfleteiro
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EXTRATO DE CONVÊNIO PROCESSO Nº 22062/2014
CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  CONSIGNATÁRIA: Financeira Alfa S/A - CFI: 
ASSINATURA: 18.06.2014 OBJETO: 2º Termo de Aditamento do Convênio entre as partes para conces-
são de empréstimos nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto, mediante desconto em folha 
de pagamento, dos funcionários da CONSIGNANTE. VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) meses, prorro-
gáveis por iguais períodos, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. Itapetininga, 18 de junho de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITAMENTO DE CON-
VÊNIO - PROCESSO Nº 20933/2014 

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATARIA: BANCO DO BRASIL S/A: 
01.07.2014 OBJETO: 2º Termo de Aditamento ao Convênio celebrado para a concessão de empréstimos 
nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao Consumidor, mediante desconto em folha de 
pagamento, em favor dos servidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  VIGÊNCIA: Pelo prazo de 
12 (doze) meses, a partir de 01/07/2014, prorrogáveis por iguais períodos, respeitado o limite de 60 (ses-
senta) meses. Itapetininga, 04 de julho de 2014

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA Nº 01/2014
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Itapetininga
EMPRESA: Nisshimbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda.
OBJETO: Revitalização e modernização completa da Praça do “Largo dos Amores”, nos termos da Lei 
Municipal nº 5.159, de 12 de julho de 2007.
ASSINATURA: 17 de Junho de 2014.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CHAMAMENTO – 042/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no 
Concurso Público nº 002/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos 
exigidos no referido Edital, no período de 07 a 11 de julho 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 nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– ENFERMEIRO PADRÃO -  Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

MARTA ROSANA NAZARETH AYRES 18.959.402 40º

DAVI SODRE ALMEIDA DA SILVA 30.736.760-5 41º

ELIANE CRISTINA PEREIRA BORGES 28.129.377-6 42º

JULIANA MOZ 28.268.495-5 43º

ERICA DE SOUZA CABRAL 25.905.992-4 44º

ELIENAI DE SOUZA ALVES CORREA 32.165.409-2 45º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos ad-
ministrativo.
Itapetininga, 02 de julho de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 1º DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, e dá outras pro-
vidências.”
(Projeto de Lei Complementar nº 05/2014, 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 Complementar:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, os vencimentos do 
funcionalismo público municipal (efetivos, comissionados e celetistas) ficam reajustados em 7% (sete por 
cento).
Art. 2º A revisão geral anual de que trata o artigo anterior é extensiva aos:
Inativos, pensionistas e funcionários do SEPREM (Serviço de Previdência Municipal),
Inativos e pensionistas, cujos benefícios foram concedidos antes da criação do SEPREM (Serviço de Pre-
vidência Municipal) e que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. Excetuam-se da revisão geral anual as aposentadorias e pensões que são reajustadas pelo 
Regime Geral de Previdência Social (INSS).
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta de verbas 
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de julho de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI COMPLEMENTAR Nº 77, DE 1º DE JULHO DE 2014
Autoriza a concessão abono salarial aos funcionários municipais e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 04/2014, 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 Complementar:
Art. 1º O Poder Executivo fica autorizado a conceder abono salarial aos Funcionários Municipais, por um 
período de 3 (três) meses, prorrogável por igual período, a partir de 1º de julho de 2014, no valor de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) mensais aos funcionários constantes do quadro de Pessoal, instituídos 
pela Lei nº 4.497, de 31/01/2001 e suas alterações; pela Lei nº 5.247, de 28/03/2008 e suas alterações e 
pela Lei Complementar nº 27, de 23/12/2008 e suas alterações; e aos funcionários constantes do quadro 
de Magistério Municipal, instituídos pela Lei Complementar nº 03/1998, de 10/12/1998 e suas alterações; 
Excetuam-se do benefício constante deste artigo o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários Municipais.
Não fará jus ao abono o funcionário público no mês em que se apurar uma das seguintes situações:
Ter falta injustificada ao serviço, excetuando-se falta abonada;
Ter se licenciado ou afastado, do exercício do cargo, emprego ou função, com prejuízo total ou parcial da 
remuneração, excetuando-se: Licença por acidente de trabalho, licença maternidade, licença paternidade, 
licença-prêmio;
Ter sofrido pena de suspensão.
O benefício de que trata este artigo é extensivo aos inativos, pensionistas e funcionários do Serviço de 
Previdência Municipal – SEPREM, inclusive às aposentadorias e pensões concedidas pela Prefeitura Mu-
nicipal de Itapetininga anteriormente à criação do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, ficando 
o Serviço de Previdência Municipal – SEPREM e a Prefeitura Municipal de Itapetininga autorizados a 
concedê-lo independentemente do previsto no inciso II deste artigo.
Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de julho de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.883, DE 1º DE JULHO DE 2014
Autoriza a abertura de créditos especiais, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 84/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo).
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir créditos especiais:
No valor de até R$ 2.600.000.00 (dois milhões e seiscentos mil reais) no orçamento vigente, na Secretaria 
Municipal de Saúde - para pagamento de despesas diversas do SAMU;
No valor de até R$ 46.000.00 (quarenta e seis mil reais) no orçamento vigente, na Secretaria Municipal 
de Saúde - para restituição de saldo remanescente do repasse da União para obra de construção da UBS 
de Vila Mazzei.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, serão cobertos através:
Para o crédito especial previsto no inciso I, resultará da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(187) – 103010063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais  R$   2.000.000.00
(188) – 103010063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais  R$      600.000.00 
Para o crédito especial previsto no inciso II, resultará do Superávit Financeiro do exercício Anterior.
Art. 3º Fica autorizada as inclusões no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 
de dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.802, de 27 
de dezembro de 2013).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de julho de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.884, DE 1º DE JULHO DE 2014
Dá o nome do senhor José de Mello Leonel à rua sem nome, localizada na Vila Sottemo, Município de 
Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 86/2014, de autoria dos Vereadores Marcus Tadeu Quarentei Cardoso e Fuad Abrão 
Isaac).
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 de Mello Leonel a rua sem nome, localizada na vila Sottemo, com 
início na estrada municipal Francisco César Rosa e com término em terreno particular, com largura de 
11,00 metros e extensão de 100,00 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, ao primeiro dia de julho de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.885, DE 1º DE JULHO DE 2014
Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 87/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo).
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial, no valor de até R$ 225.000.00 
(duzentos e vinte cinco mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde para reforma 
e ampliação de unidades básicas de saúde do Morro do Alto através do Programa Qualis UBS Fase II, 
conforme resolução nº 130 de 09/12/2013 e nº 35 de 24/03/2014.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º serão cobertos através do excesso 
de arrecadação a verificar no exercício de 2014 através dos repasses da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo.
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de 
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dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.802, de 27 de 
dezembro de 2013).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de julho de 2014.

ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.256, DE 1º DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de créditos especiais, de acordo com a Lei nº 5.883, de 1º de julho de 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal créditos especiais:
No valor de até R$ 2.600.000.00 (dois milhões e seiscentos mil reais) no orçamento vigente, na Secretaria 
Municipal de Saúde - para pagamento de despesas diversas do SAMU;
No valor de até R$ 46.000.00 (quarenta e seis mil reais) no orçamento vigente, na Secretaria Municipal 
de Saúde - para restituição de saldo remanescente do repasse da União para obra de construção da UBS 
de Vila Mazzei.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, serão cobertos através:
Para o crédito especial previsto no inciso I, resultará da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(187) – 103010063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais  R$   2.000.000.00
(188) – 103010063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais  R$      600.000.00 
Para o crédito especial previsto no inciso II, resultará do Superávit Financeiro do exercício Anterior.
Art. 3º Ficam inclusos no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro 
de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.802, de 27 de dezembro 
de 2013).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de julho de 2014.

wALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.257, DE 1º DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre a abertura de créditos especiais, de acordo com a Lei nº 5.885, de 1º de julho de 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito especial, no valor de até R$ 225.000.00 (duzentos 
e vinte cinco mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Saúde para reforma e ampliação 
de unidades básicas de saúde do Morro do Alto através do Programa Qualis UBS Fase II, conforme reso-
lução nº 130 de 09/12/2013 e nº 35 de 24/03/2014.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º serão cobertos através do excesso 
de arrecadação a verificar no exercício de 2014 através dos repasses da Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo.
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro de 
2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013 (Lei Municipal nº 5.802, de 27 de dezembro de 
2013).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de julho de 2014.

wALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 418, DE 30 DE JUNHO 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 Exonerar, a Senhora Cristiane Nunes de Souza, do cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotada 
na Secretaria Municipal de Promoção Social, a partir de 30/06/2014.
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 419, DE 2 DE JULHO 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 em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 08 DE JULHO DE 2014, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– FISCAL DE LINHA DE TRANSPORTE DE ALUNOS– Ref. 8

NOME CLASSIFICAÇÃO

CARLOS AUGUSTO AYRES BRANCO 2º

FELIPE AUGUSTO DA SILVA CAMARGO 3º

MARIO SERGIO MARTINS DE CASTRO JUNIOR 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 420, DE 2 DE JULHO  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 em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 10 DE JULHO DE 2014, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA– Ref. 

NOME CLASSIFICAÇÃO

EDNÉIA APARECIDA ROCHA 248º

ERIKA DENISE SANTOS DE CAMARGO 249º

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

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 421, DE 2 DE JULHO DE 2014
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 27096/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, a pedido, a Senhora Maiara Christie Ferreira Moreira, Escriturária, do Processo Seletivo 
Simplificado, Edital 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/07/2014.
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 422, DE 2 DE JULHO DE 2014
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 27127/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, a pedido, a Senhora Rita de Cássia Oliveira Campos, Escriturária, do Processo Seletivo 
Simplificado, Edital 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/07/2014.
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.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 211/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Olimpio Mariano, Vila Mazzei, com inscrição cadastral n. 
01.01.088.1152.001, no valor de R$ 7.340,00 (Sete mil trezentos e quarenta reais), tendo em vista que 
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 
e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.405/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 210/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Antenor da Silva, Atenas do Sul, com inscrição cadastral n. 
01.09.045.0161.001, no valor de R$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.404/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 209/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Antonio Padre Brunetti, Vila Rio Branco, com inscrição cadastral 
n. 01.01.001.0273.001, no valor de R$ 1.780,00 (Um mil setecentos e oitenta reais), tendo em vista que 
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 
e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.403/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
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- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 208/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Dulce, Vila Santana, com inscrição cadastral n. 01.02.100.0006.001 
– 01.02.100.0008.001, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), tendo em vista que deixou de cumprir o 
artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei 
nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.402/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 207/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nabor Holtz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.550.0240.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), tendo em vista que deixou de cum-
prir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da 
Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.401/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 204/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês, com inscrição cadas-
tral n. 01.02.550.0160.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.400/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 203/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Genick Yabuki, Vila José Salem, com inscrição cadastral n. 
01.02.430.0195.001, no valor de R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1.399/14 de 18/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 223/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Antenor da Silva, Atenas do Sul, com inscrição cadastral n. 
01.09.044.0354.001 – 01.09.044.0365.001 – 01.09.044.0376.001 – 01.09.044.0387.001, no valor de R$ 
1.100,00 (Hum mil e cem reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 
26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, 
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1422/14 de 26/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;

- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 238/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Nelson Suardi, Vila NAstri, com inscrição cadastral n. 01.10.039.0395.001, 
no valor de R$ 157,93 Cento e cinqüenta e sete reais e noventa e três centavos), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1425/14 de 26/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 239/14 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Arnaldo V. Barretti, Vila Nastri, com inscrição cadastral n. 
01.14.032.0181.001 – 01.14.032.0191.001 – 01.14.032.0231.001, no valor de R$ 900,00 (Novecentos re-
ais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei 
nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente 
conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1426/14 de 26/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 240/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Hermogenes P. Bernardes, Vila Nastri II, com inscrição cadastral n. 
01.14.046.0172.001 – 01.14.046.0182.001, no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais), tendo em vista que 
deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 
e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido 
imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1427/14 de 26/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 242/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês, com inscrição ca-
dastral n. 01.02.540.0400.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1429/14 de 26/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 190/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Alceu Correa de Moraes, Vila Popular, com inscrição cadastral n. 
01.07.024.0057.001, no valor de R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais), tendo em vista que deixou de 
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 
1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 15 (Quinze) 
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio 
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda No-
tificação n. 1354/14 de 09/06/2014;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 2º 
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da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e 
sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de 
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2014
Processo n°. 125/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS DE ITAPETININGA – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, HOMOLOGO todo 
o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
SOMA AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ: 12.862.012/0001-04

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VR UNIT.

01 01 UN Aquisição de veículo 0 (zero) km, modelo Sedan, com capaci-
dade mínima de 05 (cinco) passageiros, ano modelo 2014, na 
cor vermelha padrão Corpo de Bombeiros de São Paulo, 04 por-
tas, motos mínimo 110 CV, 08 válvulas, potência mínima 1.6, 
movido a álcool/gasolina (bicombustível), direção hidráulica, 
ar condicionado, air bag, freios ABS, alarme, protetor de cárter, 
sensor de estacionamento, vidros e travas elétricos nas portas 
dianteiras, garantia de 03 (três) anos.

R$ 46.400,00

Itapetininga, 01 de Julho de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ADITAMENTO
LOCADOR: Clube Atlético Sorocabano de Itapetininga LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga. MODALIDAE: Dispensa nº 54/2013 PROCESSO Nº: 251/2013 CONTRATO Nº 125/2013 ADITA-
MENTO: Onde-se lê Cláusula 1ª: Correrão por conta exclusivas da “locatária”, sem direito a reembolso, 
consumo de luz, água, gás, telefone e etc, que incidirem sobre o imóvel locado, e os que vierem a onerá-
-lo, devidos e cobráveis nos seus respectivos vencimentos. Será de responsabilidade do LOCADOR o 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel objeto da locação. Parágrafo 1°: A 
LOCATÁRIA se obriga a efetuar o pagamento, diretamente nas respectivas Concessionárias, sob pena de, 
não o fazendo, arcar também com os acréscimos decorrentes de multa, juros e etc, além de responder pela 
multa constante na cláusula 12ª. Parágrafo 2°: A LOCATÁRIA se compromete a providenciar, no prazo 
máximo, de 30(trinta) dias contados da assinatura do presente contrato, junto ás Concessionárias  de servi-
ço de água e luz, a transferência do cadastro para o seu nome, sob pena de rescisão contratual e aplicação 
da multa prevista na cláusula 12ª, ficando sob sua responsabilidade também, quando da desocupação, a 
alteração para o nome do LOCADOR, a fim de cessar cobrança de débitos futuros. Parágrafo 3°:A LO-
CATÁRIA  se obriga a apresentar junto à Administradora as contas de água e luz, no prazo improrrogável 
de 60(sessenta) dias contados da assinatura do presente, comprovando a alteração do cadastro acima, 
sob pena de rescisão contratual e ou aplicação da multa prevista na cláusula 12ª. Parágrafo 4°: O imóvel 
ora locado se encontra com suas instalações de água e luz dentro dos padrões exigidos pelas normas das 
Concessionárias, e é de responsabilidade da LOCATÁRIA manter em dia os pagamentos das contas men-
sais, sob pena de arcar com as despesas de alteração de padrão, quando o fornecimento for suprimido por 
falta de pagamento. Parágrafo 5°:Caso a LOCATÁRIA altere a voltagem do padrão de energia, é de sua 
inteira responsabilidade devolver o imóvel nas condições em que lhe fora locado, sob pena de arcar com 
a multa contratual, e todas as despesas decorrentes da alteração, inclusive com relação a danos causados a 
terceiros. Leia-se Cláusula 1ª: Correrão por conta exclusivas do “LOCADOR”, sem direito a reembolso, 
consumo de luz, água, gás, telefone e etc, que incidirem sobre o imóvel locado, e os que vierem a onerá-
-lo, devidos e cobráveis nos seus respectivos vencimentos. Será de responsabilidade do LOCADOR o 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel objeto da locação. Parágrafo 1°: O 
LOCADOR se obriga a efetuar o pagamento, diretamente nas respectivas Concessionárias, sob pena de, 
não o fazendo, arcar também com os acréscimos decorrentes de multa, juros e etc, além de responder pela 
multa constante na cláusula 12ª. Parágrafo 2°: O LOCADOR se compromete a manter junto ás Concessio-
nárias de serviço de água e luz, o cadastro em seu nome, respondendo única e exclusivamente pelos dados 
fornecidos. Parágrafo 3°: O LOCADOR compromete-se a manter o imóvel ora locado com suas instalações 
de água e luz dentro dos padrões exigidos pelas normas das Concessionárias, sendo de responsabilidade 
única e exclusiva do LOCADOR manter em dia os pagamentos das contas mensais, sob pena de arcar com 
os prejuízos e danos causados á LOCATÁRIA, quando o fornecimento for suprimido por falta de pagamen-
to. Parágrafo 4°: Caso o LOCADOR altere a voltagem do padrão de energia, é de sua inteira e exclusiva 
responsabilidade. ASSINATURA: 19.05.2014. FUNDAMENTO LEGAL: disposições da Lei nº. 8.666/93. 
Itapetininga, 19 maio 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais e pelo que precei-
tua o Edital do Processo Seletivo Simplificado – Edital SME nº 002/2014, com a Supervisão dos membros 
da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo, designados pela portaria nº 117, de 05 de março 
de 2014, FAZ SABER que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo 
Simplificado em tela e não havendo pendências quanto a recursos administrativos, depois de decorrido os 
prazos legais, referente aos CARGOS de Formador de Educadores, Assistente Administrativo e Assistente 
Pedagógico, DECIDE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR, conforme disposto no respectivo Edital de Processo Seletivo Simplificado 
Edital nº 002/2014, o resultado final do processo seletivo simplificado promovido para provimento dos 
cargos temporários acima descritos, na conformidade das publicações efetuadas, ratificamos na íntegra a 
classificação final. 
ITAPETININGA-SP, aos 2 dias do mês de julho do ano de 2014.

LUíS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 423, DE 2 DE JULHO 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 Exonerar, a Senhora Tatiane Aparecida de Lima, do cargo em comissão de Assessora, Ref. III, 
lotada na Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 30/06/2014.
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 424, DE 2 DE JULHO DE 2014
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 27306/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, a pedido, a Senhora Sandra Moreira Rezende, Escriturária, do Processo Seletivo Simplifi-
cado, Edital 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/07/2014.
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 425, DE 2 DE JULHO DE 2014
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 27244/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, a pedido, a Senhora Cristina de Jesus Gomes, Coordenadora da Central de Enfermagem, 
Enfermeira para Programa Saúde da Família PSF, do Processo Seletivo Simplificado, Edital 002/2013, 
lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 01/07/2014.
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 426, DE 2 DE JULHO 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 a Senhora Tatiane Aparecida de Lima, no cargo em comissão de Assessora, Ref. III, lotada 
no Departamento de Orçamento e Finanças, junto a Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 
02/07/2014.
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.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETI-
VO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 002/2014

A Prefeitura do Município de Itapetininga por meio da sua Secretaria Municipal da Educação, em cum-
primento ao Edital N.º 002/2014, Processo Seletivo Simplificado Projovem Urbano, DIVULGA, através 
do presente instrumento a CLASSIFICAÇÃO FINAL ao posto de Formador de Educadores, Assistente 
Administrativo e Assistente Pedagógico do Programa.

FORMADOR DE EDUCADORES

Classificação. Nome  RG

1º SAMANTHA GALÃO FIGUEIREDO DE CARVALHO LADEIRA 40.477.034-4

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Classificação. Nome  RG

1º MARCELO PEREIRA 43.225.418-3

2º CELSO ANTÔNIO ALVES 47.413.866-5

3º ANA PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS 40.341.857-4

4º CRISTIANE CECÍLIA RUIVO LAO 24.639.488-2

5º JANE CRISTINA RODRIGUES 8.636.767-2

6º WELTON MARQUES DE BARROS 42.491.286-7

7º ANDRÉ ROGÉRIO DE ALMEIDA SANTOS 28.324.189-5

8º LUCIANA APARECIDA AYRES DE OLIVEIRA 41.021.518-1

9º GUILHERME MARTINS DOS SANTOS 34.473.614-3

10º ELIVELTON DIAS DE CARVALHO 41.432.110-8

11º ANGELA MARIOTTO MACHADO 30.736.761-7

12º HEITOR AUGUSTO DE BARROS 43.167.203-9

13º FELIPE LINHARES LEME VIEIRA 40.270.297-9

14º FERNANDA ROBERTA RODRIGUES CAMARGO 44.589.551-2

15º THAINARA DE OLIVEIRA BASTOS 41.105.302-4

16º GISLEINE FERREIRA DA SILVA 27.101.748-X

17º ADRIANA DE MATTOS FERMINO ALVES 43.069.633-4

18º DÉBORA LEITE DE OLIVEIRA 48.124.295-8

ASSISTENTE PEDAGÓGICO

1º NOEMI APARECIDA VENTURA 41.021.024-9

2° PRISCILA APARECIDA MEDEIROS 41.749.537-7

Itapetininga, 02 de julho de 2014.

PROF. ALDO JOSÉ CAMARGO
COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA

COMUNICADO S.M.E. – N.º 219/2014
DA: Secretaria Municipal da Educação de Itapetininga/SP
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ASSUNTO: Processo de Atribuição de Vagas aos Auxiliares Administrativo Escolar no Sistema Municipal 
da Educação de Itapetininga/SP.
O Secretário Municipal da Educação de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
Edital de Chamamento N.º 33, publicado no Semanário Oficial do Município N.º 425, de 07 de junho de 
2014, COMUNICA e torna público providências para:
I - Convocar todos os candidatos ao cargo de Auxiliar Administrativo Escolar, munidos de documento de 
oficial de identificação e que apresentaram manifesto interesse e documentação necessária para nomeação, 
para processo de atribuição de vagas nas Escolas Municipais desta Secretaria.
II - Nomear no âmbito desta Secretaria os servidores públicos abaixo identificados para acompanhamento, organização 
e cumprimento do processo de atribuição de vagas na forma deste comunicado:
a – Ilaine Nalesso Bueno Takaku – Supervisor de Ensino – RG: 23.959.457;
b – Neusa Aparecida Gomes de Oliveira Galvão de Souza – Supervisor de Ensino – RG: 6.526.000;
c – Renata Aparecida Palmeira de Noronha – Supervisor de Ensino – RG 20.328.735.
III - O processo de atribuição de vagas ocorrerá no dia sete (07) de julho (07) de dois mil e quatorze (2014) na Secretaria 
Municipal da Educação, situada a Rua Padre Albuquerque, 940 – Centro – CEP: 18.200-040 a partir das 14h00min.
a - O processo de atribuição de vagas terá terminado no momento em que todos os candidatos tiverem efetuado suas 
escolhas.
b - O processo de escolha ocorrerá conforme a escala abaixo:
1ª faixa – Das 14h00min às 15h00min – Candidatos Classificados do N.º 01 ao 27 e Candidatos com Deficiências;
2ª faixa – Das 15h00min às 16h00min – Candidatos Classificados do N.º 28 ao 49;
c – Será atribuído uma vaga aos candidatos com deficiências a cada 10 vagas atribuídas na lista geral, conforme legis-
lação pertinente.
d - Somente após o pleno atendimento da faixa é que se iniciará a atribuição na faixa imediatamente subsequente.
e - É vedado o início da atribuição de qualquer uma das faixas antes do horário estipulado.
IV – A relação de vagas estará disponível no dia e local da atribuição conforme o item III deste comunicado.
Atenciosamente,

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA GCM Nº 005/14, DE 04 DE JULHO DE 2014
O Comandante da Guarda Civil Municipal, Adules Cerejo Dias, no uso da competência que lhe outorga o Decreto nº 
423/2008, em seu artigo 32, I, resolve instaurar a SINDICÂNCIA Nº GCM 002/2014, a fim de que se proceda à apuração 
preliminar dos fatos envolvendo os Guardas Civis Municipais APR matricula 7350 e LCL matricula 7414, ocorridos no dia 
03 de julho de 2014, por volta das 09h30min, em virtude de possível cometimento de infração disciplinar.

ADULES CEREJO DIAS
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N.º 002/2014
A Prefeitura do Município de Itapetininga por meio da sua Secretaria Municipal da Educação, em cumprimento ao Edital 
N.º 002/2014, Processo Seletivo Simplificado Projovem Urbano, DIVULGA, através do presente instrumento o RESUL-
TADO FINAL ao posto de Formador de Educadores, Assistente Administrativo e Assistente Pedagógico do Programa.
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de 

Pontos

24287 ADRIANA DE MATTOS FERMI-
NO ALVES

43.069.633-4 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

19,0 1,0 0,0 AUSENTE 20,0

24388 ANA PAULA NOGUEIRA DOS 
SANTOS

40.341.857-4 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

15,0 18,0 5,0 45,0 83,0

22852 ANDRÉ ROGÉRIO DE ALMEI-
DA SANTOS

28.324.189-5 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

21,0 4,0 5,0 35,0 65,0

24575 ANGELA MARIOTTO MACHA-
DO

30.736.761-7 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

23,0 1,0 5,0 25,0 54,0

23228 CELSO ANTÔNIO ALVES 47.413.866-5 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

22,0 1,0 29,5 40,0 92,5

24528 CRISTIANE CECÍLIA RUIVO 
LAO

24.639.488-2 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

24,0 8,0 5,0 45,0 82,0

23716 DÉBORA LEITE DE OLIVEIRA 48.124.295-8 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

13,0 1,0 0,0 AUSENTE 14,0

22961 ELIVELTON DIAS DE CARVA-
LHO

41.432.110-8 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

18,0 2,0 7,0 30,0 57,0

23791 FELIPE LINHARES LEME VIEI-
RA

40.270.297-9 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

23,0 1,0 7,0 20,0 51,0

24627 FERNANDA ROBERTA RODRI-
GUES CAMARGO

44.589.551-2 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

15,0 1,0 5,0 30,0 51,0

24137 GISLEINE FERREIRA DA SILVA 27.101.748-
X

ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

10,0 2,0 12,5 25,0 49,5

22856 GUILHERME MARTINS DOS 
SANTOS

34.473.614-3 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

23,0 2,0 0,0 35,0 60,0

23132 HEITOR AUGUSTO DE BARROS 43.167.203-9 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

25,0 4,0 0,0 25,0 54,0

24259 JANE CRISTINA RODRIGUES 8.636.767-2 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

20,0 10,0 7,0 35,0 72,0

23977 LUCIANA APARECIDA AYRES 
DE OLIVEIRA

41.021.518-1 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

17,0 1,0 10,0 35,0 63,0

24524 MARCELO PEREIRA 43.225.418-3 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

25,0 18,0 5,0 45,0 93,0

22854 NOEMI APARECIDA VENTURA 41.021.024-9 ASSISTENTE PE-
DAGÓGICO

15,0 1,0 12,0 35,0 63,0

24257 PRISCILA APARECIDA MEDEI-
ROS

41.749.537-7 ASSISTENTE PE-
DAGÓGICO

15,0 12,0 0,0 25,0 52,0

24272 SAMANTHA GALÃO FIGUEI-
REDO DE CARVALHO LADEI-
RA

40.477.034-4 FORMADOR DE 
EDUCADORES

15,0 16,0 30,5 40,0 101,5

23792 THAINARA DE OLIVEIRA BAS-
TOS

41.105.302-4 ASSISTENTE AD-
MNISTRATIVO

23,0 8,0 0,0 20,0 51,0

24384 WELTON MARQUES DE BAR-
ROS

42.491.286-7 ASSISTENTE AD-
MINISTRATIVO

23,0 3,5 0,0 40,0 66,5

Itapetininga, 02 de julho de 2014.

PROF. ALDO JOSÉ CAMARGO
COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA

AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2014

PROCESSO Nº: 115/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Lance ou Oferta OBJETO: contrata-
ção de estabelecimento bancário, público ou privado, autorizado pelo Banco Central, para: a) concentração da folha 
de pagamento de salários dos Funcionários Ativos, Inativos e Pensionistas da Administração Direta, Autárquica e 
Agentes Políticos da Prefeitura Municipal de Itapetininga, (respeitando a portabilidade e conta salário); b) cessão 
para utilização de espaço físico para instalação de PAB (Posto de Atendimento Bancário), em conformidade com o 
edital respectivo e anexos integrantes. Tendo em vista que não houve participantes na sessão de abertura realizada no 
dia 01.07.2014, fica reaberto o certame para o dia 21.07.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
084/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 148/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global OBJETO: con-
tratação de empresa especializada em dedetização, desratização e desinsetização para as Unidades de Saú-
de – Secretaria de Saúde. SESSÃO: Dia 21.07.2014 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDITAL DE REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014
PROCESSO Nº: 129/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço OBJETO: contratação de 
empresa especializada em coleta, transporte e destinação de efluente líquido percolado (chorume) para a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, conforme descritivo do anexo I do edital. Feita as adequações no edital, fica remar-
cado o presente certame, conforme segue: INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apre-
sentados até o dia 23.07.2014, impreterivelmente até às 15:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 02 (dois) 
ENVELOPES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura ocorrerá no 
mesmo local e dia 23/07/2014 às 15:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação - térreo. Sala da CPL - I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
085/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 148/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJE-
TO: contratação de empresa para fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quen-
te) para aplicação a frio, para manutenção e reparos de vias públicas – Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços. SESSÃO: Dia 24.07.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
086/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

PROCESSO Nº: 150/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento de pranchas de eucalipto para uso em manutenção e recuperação de pontes da Zona Rural – 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. SESSÃO: Dia 24.07.2014 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2014
PROCESSO Nº: 142/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: Aquisição de  mobiliários para a Vigilância Epidemiológica – Secretaria Municipal de Saú-
de. SESSÃO: Dia 25.07.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2014
PROCESSO Nº: 144/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: Aquisição de equipamentos para “Academia ao ar livre” para os idosos frequentado-
res do Centro de Convivência para Idosos Espaço Melhor Idade – Secretaria Municipal de Promo-
ção Social. SESSÃO: Dia 25.07.2014 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
089/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 171/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros para as diversas Unidades Escolares – Secretaria Munici-
pal de Educação. SESSÃO: Dia 28.07.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014
Processo nº 172/2014. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de 
empresa de engenharia com fornecimento de material e mão de obra para a execução de serviços de reforma e adaptação 
de unidade de saúde localizada no Bairro do Morro do Alto através do programa Qualis UBS Fase II, conforme projeto, 
orçamento, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação 
deverão ser apresentados até o dia 23.07.2014, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 
02 (dois) ENVELOPES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura ocorrerá 
no mesmo local e dia 23/07/2014 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação - térreo. Sala da CPL - II.

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2014
Processo nº 121/2014. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contrata-
ção de empresa para a execução de serviços de troca do telhado da Escola de Música Municipal – Secretaria 
de Cultura e Turismo. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia 
29.07.2014, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 02 (dois) ENVELO-
PES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura ocorrerá no mesmo 
local e dia 29/07/2014 as 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação - térreo. Sala da CPL - I.

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2014
Processo nº 111/2014. MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de 
empresa para a reforma e adequação do Auditório Municipal “Alcides Rossi”, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária, projetos e cronograma físico financeiro em anexo – recurso PNAFM com contrapartida da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga - Secretaria de Administração e Finanças. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação 
deverão ser apresentados até o dia 29.07.2014, impreterivelmente até às 15:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000 - térreo, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 
02 (dois) ENVELOPES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO”  e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura ocorrerá 
no mesmo local e dia 29/07/2014 as 15:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação - térreo. Sala da CPL - I.
Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licita-
ção. Maiores informações através do telefone: (15) 3376-9608.  

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE REABER-
TURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2014

Processo nº 133/2014. Fica retificada a publicação realizada no dia 28.06.2014 pág. 15 – Edição nº 428 do Semanário Ofi-
cial de Itapetininga, conforme segue: Onde se lê: TIPO: “Menor Preço Global”; Leia-se: TIPO: Menor Preço por Item”. 
Ficam mantidas as demais informações veiculadas assim como a data de abertura para o dia 18.07.2014 às 09:00 horas.

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTU-
RA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2014

Processo nº 138/2014. Fica retificada a publicação realizada no dia 28.06.2014 pág. 15 – Edição 
nº 428 do Semanário Oficial de Itapetininga, pois onde se lê: “Tipo: Menor Preço Por Item”; Leia-
-se: tipo: “Menor Preço Global”. Ficam mantidas as demais informações veiculadas. 
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EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 17/2014
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Construfam Indústria e Comércio de Toldos Ltda. - EPP
Objeto: Fornecimento, montagem e instalação de coberturas do tipo
sombrite. 
Vigência: 37 (trinta e sete) meses. 
Valor Global: R$ 37.555,55 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 
Data da assinatura: 10 de junho de 2014.

ANDRÉ LUIz BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Segundo Termo de Prorrogação  do Contrato nº 07/2014
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Eunice Batista  Silva Gomes
Objeto: Prestação de serviços advocatícios  nos processos judiciais em andamento em 1ª e 2ª instâncias. 
Objeto da Prorrogação:  Prorrogação da vigência do Contrato por mais 30 (trinta) dias.
Data da assinatura: 11 junho de 2014.

ANDRÉ LUIz BUENO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PORTARIA/SEPREM Nº 056, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1099/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e 
Art. 6º A da EC. 41/2003 a partir de 30-06-2014, a funcionária SANDRA LUCIA DA SILVA LOPES, 
Auxiliar de Educação, Referência 07-B, lotada na Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 057, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1100/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6º A  da EC.41/2003 a partir de 30-06-2014, a funcionária MARIA DE FATIMA DIAS, Telefo-
nista, Referência 05-E, lotada na Secretaria Municipal da Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 058, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1101/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36 Inc. I, da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012, e 
Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 30-06-2014, o 
funcionário ORLANDO DA SILVA LEME, Servente, Ref.03-F, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 059, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1102/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6º A da EC. 41/2003 a partir de 30-06-2014, o funcionário JOÃO CORREA DA SILVA, Vigia, 
Referência 04-C, lotado na Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 060, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1103/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6º A da EC. 41/2003 a partir de 30-06-2014, a funcionária TEREZA DE JESUS OLIVEIRA 
CARRIEL, Vigia, Referência 04-E, lotada na Secretaria Municipal da Promoção Social.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 061, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1104/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6º A da EC. 41/2003 a partir de 30-06-2014, a funcionária IRACILDA BENTO DOS SANTOS, 
Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-E, lotada na Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 062, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 1105/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6º A da EC. 41/2003 a partir de 30-06-2014, a funcionária SANDRA DE FATIMA SILVA OLI-
VEIRA, Servente, Referência 03-D, lotada na Secretaria Municipal da Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 063, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 1106/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento nos Artigos 29 Inciso I e 71 da Lei Complementar n° 49 de 23-
04-2012, PENSÃO por morte do funcionário municipal JAYME DEODATO RODRIGUES ROSA, à 
dependente, RITA DE CASSIA MENDES ROSA, Companheira, a partir de 30-06-2014.
Artigo2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 064, DE 01 DE JULHO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, 
no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  1107/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185-Inc. IV da Lei complementar nº. 49, de 23-04-
2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 30-06-
2014, a funcionária CLARA CARDOSO ROLIM PRADO, Professora de Educação Básica I, Funda-
mental, Faixa 03-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARvALhO
PRESIDENTE DO SEPREM

Os editais do Pregão Presencial nº 83/2014 e da Tomada de Preços nº 06/2014 estão disponíveis no site www.
portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Tomada de Preços. Itapetininga, 03 de julho de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
74/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

PROCESSO Nº: 147/2014 – OBJETO: aquisição de fórmulas lácteas infantis, dietas e suprimentos alimentares para a 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica retificado o item 12.1 do edital, uma vez que o local de entrega correto dos produtos 
é o disposto nos itens 12.3 do edital, e os itens 2.1 da minuta de termo de registro de preços e da minuta de contrato 
futuro. A data de abertura será no dia 10.07.2014 às 09:00 horas. O termo completo está disponível no site www.portal.
itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial junto ao edital do certame. Itapetininga, 03 de julho de 2014.

PAULO CÉSAR DE PROENçA wEISS
PREGOEIRO OFICIAL

ATA DE ASSEMBLEIA DA DIRETORIA DO COMDEMA, RE-
ALIzADA àS 16 HORAS DO DIA 30/06/2014

Presentes: Decio Hungria Lobo, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante da 
OAB/SP; Eres Franciosi, representante da ACI; Roque Rolim Guilherme, representante da AEBRI; Waldomiro de Carva-
lho, representando a Academia Itapetininga de Letras; Renato Vieira de Moraes, representante da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club; Antonio Carlos Nogueira, representante do INICS; Cris-
tina Barbosa, representante da APTA; Eliane Girardi, representante do CRECI; Alberto Albertoni e Felipe Bloes, represen-
tantes da empresa DNA Florestal; Antonio Orlando Freire, representante do Instituto Florestal; Valter de Almeida, Biólogo; 
Regina Celia Hungria, Venício Leonert e Letícia Domingues, representantes da Missão Planeta Terra.
Andamentos:
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público seus andamentos:
1. O Conselho aprova, por unanimidade, a inclusão da Academia Itapetiningana de Letras, como titular sem direito a voto 
neste primeiro ano, passando a votante no ano seguinte de 2015;
2. O Conselho recebe o abaixo assinado dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo de Itapetininga, 
bem como de professores, diretores e colaboradores, para registrar a indignação quanto ao corte das árvores no Largo dos 
Amores;
2. O Conselho recebe o requerimento destinado à Municipalidade, com indagações acerca dos procedimentos de poda e 
corte de árvores já realizadas ou que serão realizadas em Itapetininga ainda neste ano de 2014.
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POR DIRCEU BARROS

DICA DE LEITURA INFANTIL

DICA DE LEITURA

O livro ‘’Um leão em família’’ de 
Luiz Puntel fala sobre a amizade 
entre um menino e um leão. Tudo 
começa quando Danilo, um menino 
de uma cidade do interior, encontra 
um leãozinho e o leva para casa. 
O bichinho fica escondido. No 
entanto, à medida que ele cresce, 
fica impossível cuidar do animal sem 
que ninguém o veja . Danilo chega 
a fugir com o Amigão - nome dado 
ao leão - e ambos são perseguidos. 
Os perigos aumentam e o jovem, 
depois de ser confundido, acaba 
ferido. Felizmente Danilo concorda 
com um pescador e seu filho para 
levar Amigão ao zoológico.

Narra a história de um jovem soldado 
americano, John, que se apaixona por 
Savannah uma estudante conservadora. 
Quando Savannah Lynn Curtis entra 
em sua vida, John Tyree sabe que está 
pronto para começar de novo. Ele, um 
jovem rebelde, se alista no exército logo 
após terminar a escola, sem saber o 
que faria de sua vida. Então, durante sua 
licença, ele conhece Savannah, a garota 
de seus sonhos. A atração mútua cresce 
rapidamente e logo transforma-se em um 
tipo de amor que faz com que Savannah 
jure esperá-lo concluir seus deveres 
militares. Mas ninguém pôde prever que 

Um leão em fAmílIA
LUIz PUNTEL

qUeRIDo john
NICHOLAS SPARkS

esses lIvRos vocÊ enconTRA nA nossA bIblIoTecA

No mundo do grafite, não existem irmãos mais 
conhecidos que Os Gêmeos. Otávio e Gustavo 
Pandolfo, brasileiros, paulistanos, nascidos em 1974 
no bairro do Cambuci que é, inclusive, o local onde 
começaram a fazer seus primeiros trabalhos.
A arte da dupla, formada em desenho de 
comunicação, é muito característica. Os irmãos 
procuram unir os elementos urbanos, que o grafite 
representa por si só, com folclore e histórias 
populares. Tudo isso colorindo grandes painéis 
pela cidade, que podem ser muros, prédios ou até 
mesmo trens e carros. E não só reconhecidos pelo 
grafite. Em suas exposições pelo mundo agora, 
é possível encontrar esculturas enormes com a 
assinatura dos irmãos, e não para por aí. Objetos 
customizados como instrumentos musicais e carros 
também fazem parte da gama artística de Os 
Gêmeos.
A arte de Otávio e Gustavo chegou a lugares como 
Estados Unidos, Chile, Espanha, Portugal e Grécia.

PInTURA

biblioteca municipal “Dr. julio Prestes de Albuquerque”
Rua Campos Sales, 175, Centro, 
Aberta de segunda a sexta-feira: 8h às 22h e Sábado: 9h às 12h – Telefone 
3272-3265.

gRAfITe Dos gÊmeos
OTáVIO, GUSTAVO PANDOLFO

os atentados de 11 de Setembro pudessem mudar o mundo todo. E como muitos 
homens e mulheres corajosos,John deveria escolher entre seu amor por Savannah e 
seu país. Agora, quando ele finalmente retorna para Carolina do Norte, John descobre 
como o amor pode nos transformar de uma forma que jamais poderíamos imaginar.



Página 14 04/07/2014

jardim marabá
Limpeza de ruas e varrição foram feitos na Av. José de Almeida Carvalho

marginal do chá
Pista de caminhada da Marginal recebe corte de grama e limpeza

central Parque 4l
Funcionários da equipe de limpeza da Prefeitura retiram o lixo na “4L”

jardim colombo
Reeducandas realizam trabalham de limpeza em praça do Jd. Colombo

  A Prefeitura de Itapetininga, através das suas equipes de limpeza, 
destaca alguns serviços realizados em vários bairros do nosso município. 
Serviços de capinagem, roçada e varrição estão sendo feitos.

Nas próximas semanas está prevista a melhoriaem vários locais do 
munícipio. As equipes se revezam duratnte todos os dias da semana 
para trazer ao cidadão o melhor serviço possível. 
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em Um UnIveRso De ceRcA De 20 mIl ÁRvoRes locAlIZADAs nA ZonA URbAnA, menos De 1% esTão senDo ReTIRADAs

Desde o mês passado, a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente, está 
realizando a retirada de aproximada-
mente 150 árvores no perímetro urbano 
da cidade. Depois das fortes chuvas do 
dia 3 de janeiro, em que caíram 42 ár-
vores frondosas, o Conselho de Defesa 
do Meio Ambiente (COMDEMA), com-
posto por engenheiros florestais, agrôno-
mos, engenheiro civil e técnicos fez um 
estudo das principais árvores em risco e 
que poderiam causar prejuízos à popula-
ção.

Em um universo de aproximadamen-
te 20 mil árvores na zona urbana, estão 
sendo retiradas 150, ou seja, menos de 
1%. Mesmo assim a Prefeitura irá re-
plantar grande parte das árvores corta-
das, porém, é necessário cuidado e muito 
estudo, pois em alguns casos as árvores 
estão abaixo de fiação de alta tensão, ou 
em locais impróprios.

-Contaminadas por pragas (brocas 
e cupins) que tiram a resistência dos 
galhos e tronco aumentando o risco de 
queda;
-árvores envelhecidas que tem muitos 
galhos secos que se destacam da 
árvores caindo sobre as pessoas;
-árvores com raízes danificadas que 
podem perder a estabilidade quando 
ocorrem ventos mais fortes e chuvas,
-Algumas que estão no meio das 
calçadas dificultando a circulação de 
cadeirantes e pessoas com dificuldade 
de locomoção (exigência de lei federal).

As árvores causavam risco à população 

População fazendo sua Parte
A população pode nos ajudar avisan-

do, através do 156, sobre árvores que 

possam causar esse tipo de problema. 
Caso uma árvore apresente cupins (pode 
se verificar grande quantidade de pó de 

serra no troco da árvore), brocas (quan-
do se percebe furos, ou galhos mais finos 
caídos com frequência próximo á arvo-
re), galhos secos ou descascando com 
facilidade, raízes aparentes, cimento ou 
concreto das calçadas muito próximo ao 
tronco da arvore,  árvores com grande in-
clinação, ou levantando muito a calçada 
ou a rua, elas podem estar com proble-
ma.

conDemA
O Conselho de Defesa do Meio Am-

biente (COMDEMA) é formado por um 
grupo de representantes da sociedade, 
são engenheiros florestais, agrônomos, 
eng. civil e técnicos que analisam cada 
pedido e assim indeferem ou referendam 
o pedido da população e da Prefeitura. 
São analisadas quais quer questões  rela-
tivas ao meio ambiente, inclusive o corte 
e poda de árvores.

ABertUrA dos 58º Jogos regionAis Acontece hoJe
Secretaria de Esporte e Lazer

A abertura 58º Jogos Regionais, acon-
tece hoje às 19h, em Sorocaba. A compe-
tição deverá reunir mais 10 mil atletas em 
busca de recordes e vitórias. A delegação 
de Itapetininga estará composta com apro-
ximadamente 350 pessoas, sendo 315 
competidores e 35 na parte técnica (pro-
fessores e assistentes) e de apoio (meren-
deiras, motoristas, técnicos de manutenção 

A DIsPUTA DeveRÁ ReUnIR mAIs De 10 mIl PARTIcIPAnTes De DIveRsos mUnIcíPIos.ITAPeTInIngA vAI levAR 350 PessoAs
entre outros). As competições já tiveram 
início na última quarta-feira.

As equipes ficarão alojadas na Esco-
la Estadual Aggêo Pereira de Amaral, no 
Jardim Cruzeiro do Sul e participarão das 
categorias masculino e feminino nas mo-
dalidades: Atletismo, Basquetebol, Bo-
cha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, 
Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Ju-

dô, Karatê, Malha, Natação, Taekwondo, 
Tênis, Tênis de Mesa, Xadrez, Voleibol e 
Vôlei de Praia. A delegação participará de 
jogos válidos pela 1ª divisão, junto com os 
municípios de Jundiaí, Itu, Campo Limpo 
Paulista, Boituva, Votorantim, São Roque , 
Avaré, Santana de Parnaíba, além da anfi-
triã Sorocaba. 

Em 2013, a cidade ficou no 7º lugar 

com 106 pontos na classificação geral. 
A Secretaria de Esporte e Lazer vem in-
tensificando os preparativos, para que 
professores e atletas, tenham condições 
de representar de forma entusiasta e dig-
na as cores do município. A tabela oficial 
com o dia, hora e local de todas as partidas 
das equipes, será divulgada no site http://
www.58jogosregionais.com.br
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Abono sAlARIAl De R$150 foI PRoRRogADo. enTRe os benefIcIADos TAmbém esTão PensIonIsTAs e APosenTADos 

A prefeitura de Itapetininga informa 
à todos os funcionários públicos do mu-
nicípio que fica concedida, a partir de 1 
de julho de 2014, a revisão geral anual 
aos funcionários públicos municipais, 
ou seja, o salário será reajustado em 7%. 
Além disso, o abono salarial no valor de 
R$150 foi prorrogado. Entre os benefi-
ciados estão pensionistas e aposentados.

O abono salarial representa um in-
centivo adicional a ser concedido aos 
funcionários municipais como forma 
de estímulo financeiro para que os que 
trabalham e auxiliam à administração 
municipal, visando beneficiar aqueles de 

menor referência salarial. Vale lembrar 
que foram totalmente excluídos desse 
aumento, agentes políticos, como secre-
tários e prefeito.

Além disso, está em fase final de 
estudos o Plano de Carreira do funcio-
nalismo municipal e que prevê diversos 
benefícios, a curto, médio e longo prazo. 
A prefeitura está engajada para o fun-
cionário municipal de Itapetininga seja 
sempre valorizado.

Vale ressaltar que Itapetininga foi 
uma das cidades que mais aumentou o 
salário do funcionário em toda a região. 
Confira no quadro abaixo (ao lado):

mUnIcíPIo ReAjUsTe

ITAPETININGA 7,0 %

SOROCABA 6,91 %

SÃO MIGUEL 
ARCANJO

6,78 %

CAPAO BONITO 6,78 %

CAPELA DO ALTO 6,7 %

BOTUCATU 6,5 %

Reajustes Saláriais – Ano de 2014

CAMPINAS 6,06 %

INDAIATUBA 6,0 %

ITAPEVA 6,0 %

TIETE 5,39 %

IPERÓ 5,26 %

TATUI 5,0 %

BOITUVA 0 %

mUnicipAl de FUteBol VeterAno
Secretaria de Esporte e Lazer

No domingo, dia 06, inicia-se a 
fase semifinal do Campeonato Muni-
cipal de Futebol, categoria Veterano, 
com dois jogos no Estádio João Nel-
son de Medeiros, DR. Nercy, na Vila 
Monteiro.  Em um grande duelo es-
portivo, às 09h30, o Clube dos Vetera-
nos Itapetininga enfrenta a tradicional 
AAI (Associação Atlética Itapetinin-
ga).

Em seguida, às 11h00 horas, o 
DERAC joga contra o TOP F.C. Os 
vencedores irão para a grande final. 

os DUelos DAs semIfInAIs AconTeceRão nesTe DomIngo
Lembrando que, em caso de empate 
no tempo normal, haverá cobrança de 
pênaltis, não havendo tempo de pror-
rogação. 

Após reunião entre Comissão Or-
ganizadora e dirigente dos clubes, fi-
cou decidido que os cartões não serão 
zerados, mas sim, continuam valendo 
as punições aos atletas ocorridas na 
fase anterior do torneio. A promoção é 
da Secretaria de Esporte e Lazer, com 
o apoio da Guarda Cívil Municipal, 
Policia Militar e SAMU.


