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Cantor sertanejo Israel Novaes desce do palco e prestigia as fãs no show de aniversário de Itapetininga
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COMUNICADO 
CANCELAMENTO DA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DA MELHOR IDADE

A Prefeitura de Itapetininga e o Fundo Social de Solidariedade informam que em virtude das fortes 
chuvas dos últimos dias, a Inauguração do Espaço da Melhor Idade, marcada para o dia 7 de novembro, 
às 19 horas FOI CANCELADA devido à infiltrações no local. Brevemente comunicaremos uma nova 
data e horário para o evento.
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NO ANIVERSáRIO DE 244 ANOS DE ITAPETININgA, A POPULAÇÃO LOTOU O HORTO PARA ACOMPANHAR MAIS DE 20 SHOwS 

Na última quarta-feira, Itapeti-
ninga comemorou seu aniversário de 
244 anos com uma linda festa.  Com 
uma super estrutura, montada Horto 
Religioso, a festa contou com várias 
atrações. Uma multidão de mais de 
20 mil pessoas lotou o local.

A partir  das  14h,  mais de 20 
shows de músicos de todo o Brasil, 
entre eles, Israel Novaes, Inimigos 
da HP e Humberto e Ronaldo. Mes-
mo com o tempo chuvoso, a popula-
ção dançou e cantou vários ritmos e 
festejou até o final da noite. Itapeti-

ninga mereceu todos os festejos! Pa-
rabéns Itapê, pelos 243 anos de vida!

Devido às fortes chuvas da últi-
ma quarta-feira, os desfiles cívicos, 
que deveriam ser realizados na Praça 
Peixoto Gomide, foram cancelados. 
Porém, uma nova data já está marca-
da para a realização dos festejos. No 
próximo dia 15 de novembro (sába-
do), toda estrutura estará preparada 
para receber a população.grande festa marcou os 244 anos de Itapetininga, reunindo excelente público

Desfiles Cívicos
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A SECRETARIA DE ESPORTE E LAzER DA PREFEITURA TRABALHA EM VáRIAS AÇÕES VISANDO O SURgIMENTO DE NOVOS TALENTOS  

Com o objetivo de difundir e esti-
mular a prática da modalidade, será 
realizado hoje, sábado, o Torneio 
GYMNY DANCE de Massificação 
de Ginástica Rítmica, no ginásio 
Ayrton Senna da Silva, a partir das 
08h.
Participam do torneio ginastas nos 
níveis  iniciante e intermediário, das 
categorias Pré-mirim, Mirim, Pré-
-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto, 
que irão competir em diversas pro-
vas programadas .  Arco, Bola, Cor-

AbertAs inscrições
pArA A copA bAby

Secretaria de Esporte e Lazer

A Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura comunica que entre até o 
dia  14 de Novembro estarão abertas  
as inscrições para a disputa da COPA 
BABY de FUTSAL.

São quatro categorias: Sub 08, 
Sub10, Sub12 e Sub 14. Mais infor-
mações na Secretaria de Esporte e 
Lazer, localizada à Avenida José Mo-
raes Terra, anexo ao Ginásio Ayrton 
Senna da Silva, Vila Barth, de segun-
da a sexta-feira das 9h às 18h, pelos  
telefones 32717926/ 32717342 ou 
e-mail esporte@Itapetininga.sp.gov.
br ou eventosesportivositape@gmail.
com. Lembrando que o  torneio é 
destinado somente para equipes de 
Itapetininga.

da, Mãos livres são as modalidades. 
O evento reúne representantes das 
regiões de Sorocaba, Bauru, Marília 
e Presidente Prudente. 
A Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura trabalha em várias ações 
visando o surgimento de novos ta-
lentos  na Ginástica Rítmica, dispo-
nibilizando local para treinamentos 
com profissional da área, além de 
participação e realização de torneios 
e campeonatos em nível regional e 
estadual.  A professora Vivian Monti e suas alunas

FinAis do GoAl bAll é neste Fim de semAnA
Secretaria de Esporte e Lazer

Neste sábado, dia 8, e domingo, dia 9, 
serão realizados em Itapetininga, as par-
tidas das quartas de finais do Campeona-
to Paulista Masculino, série A, da Fede-
ração Paulista do Desporto para Cegos. 

Os jogos estarão sendo disputados 
na Escola Estadual Professora Bene-
dita Vieira de Almeida Madalena, Vila 
Florestal, próxima do Horto Religioso. 
No sábado, às 13h30, a abertura oficial 
com a presença de autoridades. Logo 
após, às 14h, o primeiro confronto entre 
o CEPREVI- Centro de Pesquisas e Re-
abilitação Visual de Itapetininga contra 
o ADVALE/POLIPET de Taubaté. O 
segundo jogo, às 14h50, coloca frente 
a frente Instituto ATHLON/CCR  de 
São José dos Campos  contra o Santos 

OS JOgOS ESTARÃO SENDO DISPUTADOS NA ESCOLA ESTADUAL PROF.ª BENEDITA VIEIRA

Futebol Clube. Já às 15h40, SESI-SP e 
ADEVRP de Ribeirão Preto e no quarto 
e último, jogo marcado  para às 16h30, 
CESEC de São Paulo e APAV de São 
Bernardo do Campo se enfrentam. Os 
vencedores estarão classificados para 
a semifinal, disputada no mesmo dia, a 
partir das 18h. A final no domingo está 
marcada para às 10h20.

Itapetininga já é reconhecida como 
uma das cidades incentivadoras da mo-
dalidade, com o CEPREVI atuando com 
destaque nas disputas. Outro fator posi-
tivo foi a realização de um torneio inter-
nacional reunindo os campeões paulista 
e carioca, além da seleção argentina. Vá 
aos locais dos jogos e aprecie um esporte 
paralímpico do mais alto nível.
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Atividades na Praça Peixoto Gomide 
- às 9h, na Praça Peixoto Gomide se-
rão realizadas ações sociais, atividades 
de saúde, promovidas pela Secretaria 
de Saúde, recreação, promovida pela 
Secretaria de Esporte e Lazer, além de 
assistência jurídica com membros da 
OAB.
Caminhada - Às 16h sairá da Praça 
Peixoto Gomide, uma caminhada até o 
Horto Religioso. 
Ato Ecumênico - No Horto religioso 
acontecerá um ato ecumênico com co-
rais infantis, músicas e pronunciamen-
tos religiosos sobre assuntos como ‘Paz 
entre as Religiões’, com Elias Ibrahim 
e ‘Paz no lar’, com o Padre Reinaldo, 
e ‘Paz no Cotidiano’, com Pastor Toni.

Principais atividades

EVENTO É ECUMÊNICO COM EXTENSA PROgRAMAÇÃO, COM CAMINHADAS, AÇÕES SOCIAIS E PRONUNCIAMENTOS RELIgIOSOS

Itapetininga realizará a primeira 
Caminhada pela Paz, um encontro 
para toda a população, com o in-
tuito de levar saúde, bem estar e 
informação a todos. O evento será 
no dia 8, sábado, na Praça Peixoto 
Gomide, das 9h às 16h.
De acordo com o idealizador do 
projeto na cidade, Alessandro Via-
na, o objetivo é mostrar que cada 
um tem sua responsabilidade para 
trazer a paz ao mundo. Ainda, se-
gundo Viana, “graças à parceria 
com a Prefeitura de Itapetininga, o 
encontro entrará no calendário das 
comemorações pelo aniversário da 
cidade.”.
Mobilize sua entidade, grupo so-
cial, comunidade, igreja e amigos 
e participe dessa corrente pela paz. O evento tem o objetivo de unir todos os segmentos religiosos

espetÁcUlo “tribUto A robert JoHnson” trAz blUes pArA itApetininGA 
Secretaria de Cultura e Turismo

O SESI Itapetininga apre-
senta o Espetáculo “Tributo 
a Robert Johnson” com Mar-
cos Boi no dia 9 de novembro 
(domingo) às 19 horas. Neste 
show, Marcos Boi demonstra 
seriedade na pesquisa do gê-
nero Blues, ele é feliz na esco-
lha das canções do mestre e ao 
manter o formato original das 
canções gravadas entre 1936 

A ENTRADA É gRATUITA E OS INgRESSOS SERÃO DISTRIBUíDOS 1 HORA ANTES DO INíCIO DO ESPETáCULO NA BILHETERIA DO SESI

e 1937, (Marcos Boi promete 
contar durante o show passa-
gens significativas da vida e 
da obra do artista) A entrada é 
gratuita.

Local: Sesi Itapetininga - av. 
Padre Antonio Brunetti, 1.360 – 
Vila Rio Branco

Datas e horários: 09 de no-
vembro, domingo às 19 horas.

Capacidade: 246 lugares e 6 
para cadeirantes 

Classificação indicativa: Li-
vre                                        

Informações: (15) 3275-
7949 ou 3275-7951

Entrada gratuita – os ingres-
sos serão distribuídos 1 hora 
antes do início do espetáculo

Desfiles Cívicos

Espetáculo trará as mais sif]gnificativas passagens de Robert Johnson



Página 6 08/11/2014

ATA De ReUnIÃO DA DIReTORIA DO COMDeMA, ReA-
lIzADA àS 16 hORAS DO DIA 03/11/2014.

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, re-
presentante da OAB/SP; Roque Rolim Guilherme, representante da AEBRI; Rafael Souza, representante da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Cristina Barbosa, representante da APTA; Wilson Matiazzo, represen-
tante do Lions Club de Itapetininga; Eres Franciosi, representante da ACI; José Carlos de Jesus, reresentante da
Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Antonio Nogueira, representante do INICS; José Antonio Saad, 
representante da AERI; Waldomiro de Carvalho, representante do Instituto Geoagráfico.
Andamentos:
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público seus andamentos:
1. Conselheiro Antonio Nogueira irá vistoriar espécie localizada no Jardim Fogaça.
2. O Conselho requer informações da Secretaria do Meio Ambiente acerca do Contrato SABESP, no tocante ao 
repasse de verba para a área ambiental, consistente em 0,5 % do Faturamento Anual, já pagos em 2014.
Requerimentos:
Protocolo nº 44.350/1/2014. Autorizado a poda da sibipiruna e indeferido o corte dos
coqueiros, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;

ATA De eleIÇÃO e APURAÇÃO DOS VOTOS  DA CIPA- GeSTÃO 
2014/2015 DA PReFeITURA MUnICIPAl De ITAPeTInInGA

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, na sala do pregão no Paço Municipal, às 9:00 
horas, teve início os trabalhos de apuração dos votos dos representantes dos empregados, para composição da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA-Gestão 2014/2015 da Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
contando com a presença dos funcionários que desejarem participar, seguindo documento anexo para a assina-
tura dos mesmos, e a participação dos seguintes representantes:

Representantes da Comissão Eleitoral
Daniel Caiares Muller
Fabiana de Campos Medeiros
Maria Aparecida dos Santos Suekuni
Representante do Setor de Segurança do Trabalho
Vera Lúcia da Silva
Ao final dos trabalhos, chegou-se no seguinte resultado:
Ordem dos Candidatos                         Número de Votos
Arnaldo dos Santos   -                  250 VOTOS       
Jair Leite da Silva   -           226 VOTOS  
Mônica Cristina Theodoro  -           208 VOTOS  
Rita de Cássia Gonsales  -           184 VOTOS  
Reginaldo Montanari   -           182 VOTOS 
Eliziário Antônio Fadiga  -           159 VOTOS 
Fernando da Silva Almeida  -           119 VOTOS  
Daniel Gomes   -             92   VOTOS  
Marco Rogério Braga   -            68 VOTOS 
José Carlos de Jesus   -            55 VOTOS  
Samuel Marques Silva  -            52   VOTOS  
12º Luiz Carlos Ribeiro  -            39 VOTOS
VOTOS BRANCOS     -               40 VOTOS
VOTOS NULOS           -                23 VOTOS
TOTAL DE VOTOS     -         1697 VOTOS
Após a classificação acima, ficam os 04 (quatro) primeiros colocados considerados “TITULARES EFETI-
VOS”, e os 03 (três) seguintes considerados “SUPLENTES” por ordem decrescente de votos.
E para constar, lavramos a presente ata, a qual vai assinada por todos os representantes: 
Itapetininga, 03 de novembro de 2014.
1º Arnaldo dos Santos                      - Titular
2º Jair Leite da Silva                          - Titular
3º Mônica Cristina Theodoro            - Titular
4º Rita de Cássia Gonsales                 - Titular
5º Reginaldo Montanari                     - Suplente
6º Eliziário Antônio Fadiga               - Suplente
7º Fernando da Silva Almeida           - Suplente

PORTARIA nº 683, De 4 De nOVeMBRO 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 A aliena “a” do Inciso III do art. 1º da Portaria nº 525, de 26/08/2013, que Constitui a Comissão Muni-
cipal de Emprego de Itapetininga, passa a vigorar com a seguinte redação:
III - Representantes dos Empregadores:
Sindicato do Comércio Varejista de Itapetininga;
Membro Titular: Paulo Eduardo Costa.
Membro Suplente: Therezinha Matarazzo Carreira.
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 684, De 6 De nOVeMBRO 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 NOVEMBRO DE 2014, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA– Faixa 5
NOME CLASSIFICAÇÃO

FABRICIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 37º
 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 685, De 6 De nOVeMBRO 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 NOVEMBRO DE 2014, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
NOME CLASSIFICAÇÃO

FABIO HENRIQUE RODRIGUES FORTES 279º

 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 686, De 6 De nOVeMBRO 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 NOVEMBRO DE 2014, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAÇÃO– Ref. 08
NOME CLASSIFICAÇÃO

VERA LUCIA SOARES 66º

 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 687, De 6 De nOVeMBRO 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 NOVEMBRO DE 2014, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– AUXILIAR DE PRIMEIRA INFÂNCIA– Ref. 07
NOME CLASSIFICAÇÃO

CRISTIANE ALESSANDRA FELISBERTO NASCIMENTO 278º

 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 688, De 6 De nOVeMBRO 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 45553/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, por término de contrato, a Senhora Silvia Cristiane Franca Camargo de Oliveira, Escriturária, do 
Processo Seletivo Simplificado, Edital 001/2013, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 08/11/2014.
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 689, De 6 De nOVeMBRO 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 Maria Alice Mesquita, no cargo em comissão de Supervisor, Ref. V, lotada na As-
sessoria Técnica e Administrativa, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 07/11/2014.
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.

 CURSO De FORMAÇÃO De COnDUTOReS De TAXI
A Secretária de Trânsito e Cidadania do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, escorada 
na Lei Municipal n° 28, de 23 de Dezembro 2009, Decreto n° 489/2009, Lei Federal n° 9.503 de 23 de Setembro 
de 1997, artigo 24 incisos I, II, XVII, XXI e Lei Municipal 5.414, de 02 de Dezembro de 2010, FAZ SABER 
que estarão abertas 40 (quarenta) vagas para o Curso de Formação de Condutores de Taxi no período de 10 a 28 
de novembro de 2014, conforme as disposições seguintes:
1.Os Interessados em frequentar o Curso de Formação de Condutores de Taxi, deverão comparecer na sede da 
Secretaria de Trânsito e Cidadania, situada na Praça Gaspar Ricardo, nº 01, piso superior, centro, nesta cidade 
de Itapetininga, no período de 10 a 28 de novembro de 2014, no horário das 9h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
a)Xerox e original da CNH, com a cláusula da categoria que permite o exercício da atividade remunerada, sendo 
dispensada esta exigência para categorias C, D e E;
b)Os interessados deverão ter mais de 21 anos e no mínimo dois anos de habilitação.
c)Apresentar comprovante de pontuação expedido pela 10ª CIRETRAN de Itapetininga.
2.O interessado deverá apresentar comprovante original da taxa no valor de 01 UFM, conforme comprovante do 
Setor competente da Prefeitura Municipal.
3.O interessado deverá ainda apresentar comprovante de negativa de multas junto ao DETRAN de São Paulo.
4.Só será efetuada a inscrição para o respectivo curso, para os profissionais que não tiverem nenhuma pendência 
junto ao Órgão de Trânsito ou da Receita, tanto do Estado quanto do Município.
5.Os inscritos que participarem com freqüência e aproveitamento no Curso de Formação de Condutores de Taxi, 
receberão certificação e o respectivo Condutax para o exercício da atividade.
6.O curso de formação deverá transcorrer durante o período de 08 a 19 de dezembro de 2014, no período 
noturno, devendo o cronograma de execução ser publicado oportunamente, podendo haver alteração de datas. 
7.Encerradas as inscrições e, havendo mais de quarenta interessados inscritos, a autoridade responsável aumen-
tará o número de vagas disponíveis em 10 % (dez por cento) das vagas disponibilizadas e fará sorteio entre os 
interessados sobressalentes, a partir da 41ª (quadragésima primeira) inscrição tendo como base a ordem crono-
lógica de apresentação de requerimento de inscrição até o preenchimento das vagas acrescidas.
§1º. Se o número de inscritos acima de quarenta não superar 10 % (dez por cento) do número de vagas disponi-
bilizadas, o sorteio não será realizado, sendo atribuídas as vagas acrescidas aos interessados.
8.O sorteio a que se refere o número 7 será público e poderá ser acompanhado pelo público em geral, devendo 
velar, porém, a autoridade responsável, pela boa ordem do recinto para a realização normal dos atos.
9.O cronograma de execução do curso, ressalvada a mudança de datas e horários, bem como as disposições 
concernentes à avaliação e a frequência dos inscritos serão publicadas oportunamente em edital próprio. 
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Itapetininga, 06 de novembro de 2014.
 SAmIRA ApARECIDA SANTOS ALbUqUERqUE  

    SECRETÁRIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA 

AneXO I
COnTeÚDO PROGRAMÁTICO 

1. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1.1 Visão panorâmica do Código de Trânsito Brasileiro.
1.2 O Sistema Nacional de Trânsito 
1.2.1 Constituição e Organização;
1.2.2 Atribuições e competências;
1.2.3 JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações;
 * Constituição;
 * Finalidade;
 * Recursos, Instâncias, Graus e Apreciação e Julgamento
1.3 Lei, Decreto sobre atividades de Táxis no Município de Itapetininga – Objetivo, Finalidade e Abrangência;
1.4 Normas Gerais de Circulação e Conduta
1.4.1 Velocidade máxima permitida
1.4.2 Velocidade mínima permitida
1.4.3 Ultrapassagem
1.4.4 Conversão e retorno
1.4.5 Parada do veículo
1.5 Infrações e Penalidades
1.5.1 Penalidades e medidas administrativas
1.5.2 Recursos
1.5.3 Infrações gravíssimas
1.5.4 Infrações graves
1.5.5 Infrações médias
1.5.6 Infrações leves
1.6 Sinalização
1.6.1 Placas de regulamentação
1.6.2 Placas de sinalização de advertência
1.6.3 Sinalização horizontal: linhas
1.6.4 Placas de Identificação
1.6.5 Placas de serviços auxiliares
1.6.6 Placas de atrativos turísticos
1.6.7 Gestos dos condutores
1.6.8 Sinais sonoros
1.6.9 Gestos de agentes da autoridade de trânsito
1.6.10 Dispositivos auxiliares
1.7 Crimes de trânsito
2 . DIREÇÃO DEFENSIVA
2.1 Elementos da Direção Defensiva
2.2 Condições Adversas
2.2.1 Condições adversas de luz
2.2.2 Uso do farol
2.2.3 Penumbra
2.2.4 Incidência direta da luz solar
2.2.5 Condições adversas de tempo ou clima
2.2.6 Chuva
2.2.7 Aquaplanagem ou hidroplanagem
2.2.8 Trechos escorregadias
2.2.9 Neblina ou cerração
2.2.10 Fumaça proveniente de queimadas
2.2.11 Ventos
2.3 Condições Adversas da Via
2.3.1 Curvas
2.3.2 Declives
2.3.3 Estreitamento de pista
2.3.4 Acostamento
2.4 Condições do piso da pista de rolamento
2.4.1 Calçadas
2.4.2 Ciclofaixa ou ciclovia
2.4.3 Animais na pista
2.4.4 Árvores/vegetação
2.4.5 Cruzamento entre vias
2.5 condições adversas do trânsito
2.6 Condições adversas do veículo
2.7 Condições adversas do motorista
2.8 Como evitar acidentes
2.8.1 Definições de distância
2.9 Cuidados na direção e manutenção de veículos
2.9.1 Fatores que reduzem a concentração do motorista ao dirigir
2.10 Motorista ao dirigir
2.10.1 Uso correto dos retrovisores
2.10.2 Manutenção preventiva do veículo
2.10.3 Suspensão
2.10.4 Direção
2.10.5 Sistema de iluminação
2.10.6 Freios
2.10.7 Pneus
2.10.8 Cinto de segurança
2.10.9 Crianças e os equipamentos de retenção
2.10.10 Cuidados com os demais usuários da via
2.11 Estado físico e mental do condutor
2.11.1 Condições de saúde
2.11.2 Bebidas alcoólicas
2.12 Normas gerais de circulação e conduta
2.13 Penalidades e medidas administrativas
2.14 Sinalização
3. PRIMEIROS SOCORROS
3.1 Introdução
3.2 Omissão de socorro
3.3 Sequência das ações de socorro
3.3.1 sinalização do local do acidente
3.3.2 materiais que podem ser usados na sinalização
3.4 Acionamento de recursos em caso de acidentes
3.4.1 telefones emergenciais mais comuns
3.4.2 melhore o socorro pelo telefone / controle a situação

3.5 Incêndio
3.5.1 Como combater um princípio de incêndio
3.5.2 Explosão
3.5.3 Cabos de eletricidade
3.5.4 Óleo e obstáculos na pista
3.5.5 Vazamento de produtos perigosos
3.5.6 Cuidados com a vítima
3.6 Verificação das condições gerais da vitima
3.6.1 Parada cardíaca e respiratória
3.6.2 Respiração artificial
3.6.3 Massagem cardíaca
3.6.4 Estado de choque
3.6.5 Desmaio
3.6.6 Convulsões
3.7 Hemorragias internas e externas
3.7.1 Hemorragia nasal
3.7.2 Hemorragia na boca
3.8 Fraturas
3.8.1 Entorse e luxação
3.8.2 Fratura da coluna vertebral
3.8.3 Fratura de crânio
3.8.4 Fratura de quadril ou bacia
3.8.5 Fratura de costela
3.9 Queimaduras
3.10 Ferimentos
3.10.1 Ferimento leve e superficial
3.10.2 Ferimento com abdômen aberto
3.10.3 Ferimento no tórax
3.10.4 Ferimento na cabeça
3.10.5 Ferimento nos olhos
3.11 Cuidados com a vítima e exemplos de como movimentá-las
4. MEIO AMBIENTE
4.1 Noções de respeito ao meio ambiente
4.1.1 Você e o meio ambiente
4.2 Poluição veicular e poluição sonora
4.2.1 Tipos de poluição: causas e consequências
4.2.2 Legislação especifica
42.3 Direitos e deveres
5. ATENDIMENTO AO USUÁRIO
5.1 Atendimento ao cliente /usuário
5.1.1 Prestação de serviços e qualidade no atendimento
5.1.2 A qualidade dos serviços
5.1.3 Ações para melhoria no atendimento
5.2 Relações com o público
6. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
6.1 Comunicação interpessoal
6.1.1 Aprendendo a administrar relacionamentos
6.1.2 Diferenças individuais
6.2 Psicologia no trânsito
6.2.1 Interação homem e meio na situação trânsito
6.2.2 As três fases do estresse
6.2.3 Como lidar com o estresse
6.3 Dignidade da pessoa humana
6.3.1 Igualdade de direitos
6.3.2 a gentileza no trânsito
7. CONTEXTO HISTÓRICO DA CIDADE DE ITAPETININGA
7.1 Formação histórica
7.1.1 Contribuição dos tropeiros
7.1.2 Figuras históricas
7.1.3 Itapetininga e a República
7.1.4 Lugares e prédios históricos 
7.1.5 Terra das escolas
7.1.6 Pontos turísticos
7.1.7 Principais atividades: agrícolas 

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 14/14 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil, com inscrição cadastral n. 01.08.118.0030.001, 
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 Notificação n. 304/14 
de 03/02/2014;
- 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

VIGIlÂnCIA SAnITARIA MUnICIPAl
DeSPAChO DA DIReTORIA 04 De nOVeMBRO 2014.

PRODUTOS e SeRVIÇOS RelACIOnADOS à SAÚDe lAUDA nº 34. 
DEFERIMENTO : DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL- ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot.3187/2014.Proc. 0502/2014. Atividade – bar – MARCELO AUGUSTO FIGUEROA FRANCI - MEI).
CANCELAMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NA ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot.2192/2014.Atividade – minimercado – EDIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA).
(Prot.4312/2013.Atividade – lanchonete – LANCHONETE SANT’ANA LTDA - ME).
(Prot.3199/2014.Atividade – açougue – ROSELY NUNES PEREIRA – ME).
(Prot.3232/2014.Atividade – mercearia – ANTONIA KEILA GARCIA DE MENEZES – ME).
(Prot.3233/2014.Atividade – fornecimento de alimentos – ANA CRISTIMA VIEIRA DE PAULA DUTIL – 
ME).
CANCELAMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.3216/2014.Atividade – vacinação – EDUARDO ESDRAS TOLEDO SIQUEIRA).
(Prot.3239/2014.Atividade – psicologia – JÉSSICA CRISTINE BRANDI).
(Prot.3223/2014.Atividade – psicologia – LEANDRO GAVAZZI GIBERTONI).
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DEFERIMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE. 
(Prot.3147/2014.Proc.0486/2014.Atividade – funerária – EMPRESA FUNERARIA CAMARGO LTDA).
(Prot.3158/2014.Proc.0489/2014.Atividade – médico – MEDCLIN PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS 
LTDA-ME).
(Prot.2645/2014.Proc.0395/2014.Atividade – cabeleireiro – SUELI DE PROENÇA FILADELFO - MEI).
(Prot.3161/2014.Proc.0491/2014.Atividade – cabeleireiro – CAMILA TARGA DE MORAES - ME).
(Prot.3203/2014.Proc.0509/2014.Atividade – assistência social – FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHO-
RA DA DIVINA PROVIDÊNCIA).
DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE. 
(Prot.3218/2014.Proc.0245/2002.Atividade – odontologia raio x – RENATA DO NASCIMENTO AMARAL 
ALCIATI).
(Prot.2622/2014.Proc. 223-089/2004.Atividade – serviço de radiação ionizante – IDS – INTITUTO DE DIAG-
NÓSTICO SOROCABA - LTDA).
(Prot.2623/2014.Proc. 223-088/2004.Atividade – posto de coleta – IDS – INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
SOROCABA - LTDA).
(Prot.2623/2014.Proc. 223-090/2004.Atividade – raio x médico – IDS – INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
SOROCABA - LTDA).
(Prot.2623/2014.Proc. 223-087/2004.Atividade – diagnostico e terapêutica – IDS – INSTITUTO DE DIAG-
NOSTICO SOROCABA - LTDA).
(Prot.3133/2014.Proc. 0202/2011.Atividade – acupuntura – MARIA ELENA DE ALMEIDA CUNHA).
(Prot.2855/2014.Proc. 0110/2011.Atividade – odontologia com raio x – PSF – PMI – GENEFREDO MON-
TEIRO).
(Prot.3200/2014.Proc. 0394/2007.Atividade – psicologia – ALINE VILLAÇA DE OLIVEIRA CASTRO).
(Prot.3171/2014.Proc. 0108/2006.Atividade – odontologia – FERNANDA CAMARGO PEREIRA).
(Prot.3142/2014.Proc. 0125/1998.Atividade – odontologia – PEDRO PIRES DE ALMEIDA NETO).
DEERIMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL ÁREA DA SAÚDE.
(Prot. 2554/2014.Proc. 0377/2014.Atividade – ativ. médica – JOSÉ ANTONIO FRANCO FERREIRA - ME).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: BAIXA R. LEGAL ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.3044/2014.Atividade – responsável técnico – NEWTON F. ALMEIDA NOVAES JR – DURATEX S/A).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ASSUNÇÃO DE R. LEGAL ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.3044/2014.Atividade – responsável técnico – HUGO LEONARDO SCUDELER – DURATEX S/A).

GERALDO   FORTES SObRINHO
DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 15/14 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua São Pedro, Jardim Brasil, com inscrição cadastral n. 01.08.118.0020.001, 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 Notificação n. 305/14 
de 03/02/2014;
- 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. 264/14 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Alfredo Palma, Vila Carolina, com inscrição cadastral n. 01.09.124.0127.001, 
no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta 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 Notificação n. 
1503/14 de 02/07/2014;
- 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. 369/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua José Sidney da Cunha, Jardim Bela Vista, com inscrição cadastral n. 
01.09.140.0010.001, no valor de R$ 970,00 (Novecentos e setenta 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 Notificação n. 
1658/14 de 31/07/2014;
- 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. 336/14 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua José Santana, Vila São José, com inscrição cadastral n. 01.14.060.0150.001, no 
valor de R$ 180,00 (Cento 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 Notificação n. 

1620/14 de 24/07/2014;
- 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. 316/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Av. Wenceslau Braz, Jardim Vieira de Moraes, com inscrição cadastral n. 
01.04.024.0181.001, no valor de R$ 200,00 (Duzentos 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 Notificação n. 
1577/14 de 15/07/2014;
- 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. 261/14 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Heitor Calazans L. Moura, Vila Nova Itapetininga, com inscrição cadastral n. 
01.13.072.0204.001, no valor de R$ 315,00 (Trezentos e quinze 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 Notificação n. 
1.500/14 de 02/07/2014;
- 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. 262/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Jorge Ventura, Vila Serafim, com inscrição cadastral n. 01.12.059.0090.001, 
no valor de R$ 300,00 (Trezentos 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 Notificação n. 
1501/14 de 02/07/2014;
- 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. 311/14 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua Camilo José de A. lellis, Vila Nastri, com inscrição cadastral n. 01.10.038.0380.001, 
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 Notificação n. 
1564/14 de 11/07/2014;
- 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. 32/14 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua João Kupper, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03.089.0479.001, 
no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos 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 Notificação n. 441/14 
de 17/02/2014;
- 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;
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- 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. 17/14 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Quintino Bocaiuva, Centro, com inscrição cadastral n. 01.11.001.0362.001, no 
valor de R$ 587,00 (Quinhentos e oitenta e sete reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 
4.046 de 26.05.1997, artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010 e artigo 1º. da Lei nº. 5.686 de 18/01/2013, 
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 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 Notificação n. 311/14 
de 03/02/2014;
- 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. 16/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua José Raymundo Domingues, Vila Prestes, com inscrição cadastral n. 
01.03.019.1270.001, no valor de R$ 280,00 (Duzentos 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 Notificação n. 306/14 
de 03/02/2014;
- 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. 450/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Av. Gumercindo S. Hungria, com inscrição cadastral n. 01.14.133.0638.001 – 
01.14.133.0645.001 – 01.14.133.0652.001 – 01.14.133.0659.001 – 01.14.133.0666.001 – 01.14.133.0673.001 
– 01.14.133.0696.001, no valor de R$ 2.051,06 (Dois mil e cinqüenta e um reais e seis 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 Notificação n. 
2.050/14 de 08/09/2014;
- 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. 500/14 ao proprietário 
de um imóvel sito a Rua Pedro Simões Rolim, Jardim Shangrilá, com inscrição cadastral n. 01.09.071.0288.001, 
no valor de R$ 458,75 (Quatrocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco 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 Notificação n. 
2.209/14 de 26/09/2014;
- 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. 499/14 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Rodrigo Rodrigues da Silva, Vila Regina, com inscrição cadastral n. 
01.01.038.0222.001, no valor de R$ 187,50 (Cento e oitenta e sete reais e cinqüenta 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  
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 Notificação n. 
2.208/14 de 26/07/2014;
- 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. 507/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Benedito Amâncio Diniz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.710.0060.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 502/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Martha de Moraes Matheus, Jardim Maria Luiza, com inscrição cadastral n. 
01.09.149.0058.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 509/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Benedito Amâncio Diniz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.710.0010.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 372/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Sebastião Augusto Concianci, Jardim Santa Inês , com inscrição cadastral n. 
01.02.610.0240.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.

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

DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 344/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Est. Vicente Rodrigues Furtado, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 
01.03.084.0681.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 333/14 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Av. Cyro Albuquerque, Taboãozinho, com inscrição cadastral n. 01.08.126.0755.001, no 
valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em vista que deixou de cumprir 
o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção do passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 305/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.760.0370.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

eDITAl De AUTUAÇÃO e nOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 339/14 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Sizenando de Carvalho, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.750.0010.001, no valor de R$ 360,99 (Trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), tendo em 
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.026 de 11.04.1997, deixando de providenciar a construção 
do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

LUIz CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ReSOlUÇÃO n.º 006, De 29 De OUTUBRO De 2014.
Regulamenta os procedimentos e prazos para solicitação de Interdição de Via (Solicitação para Autorização 
de Eventos ou Comunicação de Início de Obra com Ocupação da Via Pública) no Município de Itapetininga.
SAMIRA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, Secretária Municipal de Trânsito e Cidadania, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º. Para os fins deste regulamento, a expressão “evento” deve ser entendida como toda e qualquer atividade, 
seja privada ou realizada direta ou indiretamente pelo poder público, em via aberta à circulação ou em local 
fechado, que interfira nas condições de normalidade das vias do Município, perturbando ou interrompendo a 
livre circulação de pedestres e/ou veículos, ou colocando em risco a segurança de pessoas e bens.
Art. 2º. Qualquer evento somente poderá ser iniciado após a autorização do Departamento Municipal de Trânsi-
to, órgão com circunscrição sobre a via (art. 67 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro).
Parágrafo único. A emissão da autorização para a realização de eventos dependerá da viabilidade técnica e 
operacional, observando-se os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 
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Art. 3º. São espécies de eventos:
I - concentrações públicas (festas de qualquer natureza, feiras, congressos, procissões, manifestações públicas, 
exercícios de abandono de incêndio, exposições, atividades esportivas e culturais, bem como seus ensaios, etc.) 
e toda atividade ou manifestação geradora de agrupamento de pessoas, por quaisquer meios e para fins esporti-
vos, culturais, sociais, cívicos, políticos ou religiosos, realizada em vias públicas ou áreas internas, públicas ou 
privadas, que causem reflexos na circulação e na segurança do sistema viário;
II - obras e serviços de infraestrutura urbana (saneamento básico, telefonia, eletricidade, gás, etc.), ocupação da 
via pública para a execução de obras ou serviços de implantação, instalação e manutenção de equipamentos de 
infraestrutura urbana, destinados à prestação de serviços públicos ou privados;
III - transportes especiais ou transporte de produtos perigosos;
IV - ocorrências especiais programadas (serviços de manutenção e limpeza de logradouros públicos, pontos ou 
abrigos de ônibus, relógios eletrônicos digitais, iluminação pública, manutenção de sinalização viária, manuten-
ção de PMVs, câmeras (CFTV), aferição de equipamentos de fiscalização eletrônica, bem como, as mudanças 
residenciais e empresariais, filmagens, fotografias ou áudio visuais, carga e descarga de materiais e equipamen-
tos, embarque e desembarque de passageiros, serviços para construção civil, dentre outros);
V - qualquer ocorrência, programada, imprevista ou emergencial, que não se enquadre nas classificações ante-
riores, mas que acarrete interferências na via e demande serviços operacionais extraordinários àqueles efetiva-
mente prestados pelo Departamento Municipal de Trânsito.
Art. 4º.  Do procedimento (documentos e prazos):
§1º. Quando se tratar dos eventos especificados nos incisos I (concentrações públicas), III (transportes especiais 
ou transporte de produtos perigosos) e IV (ocorrências especiais programadas) do artigo 3º desta Resolução, o 
responsável pelo evento deverá retirar e preencher o formulário de “Solicitação para Autorização de Eventos 
(Interdição de Via)”, assinar e anexar os documentos abaixo relacionados: 
I - se pessoa física: cópia do documento de identidade, cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante 
de endereço, croqui contendo a localização do imóvel e/ou das vias públicas onde será realizado o evento;
II - se pessoa jurídica: cópia do instrumento constitutivo da entidade (Contrato Social, Estatuto Social, etc.) 
devidamente registrado, cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), demonstrando estar a pessoa 
jurídica em estado ativo, cópia do cartão de Inscrição Estadual ou Municipal, se houver, croqui contendo a 

localização do imóvel e/ou das vias públicas onde será realizado o evento;
III – se órgão público ou entidade pública, o formulário de “Solicitação para Autorização de Eventos (Interdição 
de Via)” deverá vir acompanhado de requerimento em papel timbrado, a fim de comprovar a veracidade e legi-
timidade das informações prestadas no formulário; 
§2º. Quando se tratar do evento especificado no inciso II (obras e serviços de infraestrutura urbana) do artigo 3º 
desta Resolução, o responsável deverá retirar e preencher a “Comunicação de Início de Obra com Ocupação da 
Via Pública”, que deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
I - cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), memorial descritivo dos serviços e obras indicando a 
forma de ocupação da via, especificando o método construtivo, os equipamentos a serem utilizados na execução 
dos trabalhos e as etapas de execução dos serviços e cronograma da obra.
§3º. Quando se tratar dos eventos especificados nos incisos I (concentrações públicas), III (transportes especiais 
ou transporte de produtos perigosos) e IV (ocorrências especiais programadas) do artigo 3º desta Resolução, 
o prazo para protocolar a “Solicitação de Interdição da Via” é de 15 dias antes da data prevista para o evento.
§4º. Quando se tratar do evento especificado no inciso II (obras e serviços de infraestrutura urbana) do artigo 
3º desta Resolução, o prazo para protocolar a “Comunicação de Início de Obra com Ocupação da Via Pública 
(Interdição da Via)” para execução da obra é de 15 dias.
§5º. Quando se tratar de obra de emergência, o responsável deverá protocolar a “Comunicação de Início de Obra 
com Ocupação de Via Pública (Interdição de Via)” imediatamente à ocorrência do fato causador da necessidade. 
Art. 5º. O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta Resolução poderá acarretar o indeferimento para a 
realização do evento, devendo o despacho da autoridade ser fundamentado.
Art. 6º. O interessado deverá comparecer no Departamento Municipal de Trânsito, situado na Praça Gaspar 
Ricardo, n.º 01 – Piso Superior – Centro – Itapetininga / SP, para retirar e protocolar a “Autorização de Inter-
dição de Via (Solicitação para Autorização de Eventos ou Comunicação de Início de Obra com Ocupação da 
Via Pública)”.
Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SAmIRA ApARECIDA SANTOS ALbUqUERqUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA
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eDITAl De ABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl nº 192/2014
PROCESSO Nº: 200/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aqui-
sição de mobiliário para a construção do CEUS – Centro de Artes e Esportes Unificados - Mobiliário para o 
CRAS e Telecentro – Recurso Federal Contrato nº 0363.568-21/2011 – Ministério da Cultura – Secretaria de 
Promoção Social. SESSÃO: Dia 27.11.2014 a partir das 09:00 horas. 

eDITAl De ABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl nº 
193/2014 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

PROCESSO Nº: 328/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: contra-
tação de empresa para a locação de fornecimento de oxigênio medicinal para pacientes - Secretaria Municipal 
de Saúde. SESSÃO: Dia 27.11.2014 a partir das 14:00 horas.

 
ReTIFICAÇÃO DA PUBlICAÇÃO DO eDITAl De ABeRTU-

RA DO PReGÃO PReSenCIAl nº 149/2014
PROCESSO Nº 268/2014. TIPO: Menor Preço por Lote. Fica retificada a publicação realizada na edição nº 448 
do dia 04.11.2014 na página 10, nos seguintes termos: Onde se lê: “OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis (carnes, aves, peixe e ovos), para uso nas unidades escolares do município – Secretaria Municipal de 
Educação”; Leia-se: “OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, aves, peixe, ovos, suínos 
e embutidos), para uso nas Unidades Escolares do Município – Secretaria Municipal de Educação”. Com a 
presente alteração, fica alterada a data de realização do certame que passará a ser realizado no dia 26.11.2014 
às 14:00 horas.

ReTIFICAÇÃO DA PUBlICAÇÃO DO eDITAl De ABeR-
TURA DO ChAMADA PÚBlICA nº 05/2014

PROCESSO Nº 268/2014. TIPO: Julgamento por Item OBJETO: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de realização de exames para diagnóstico de colonoscopia e exames de ecocardiografia 
transtorácica, em pacientes da rede básica de saúde, conforme tabela SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, conforme descritivo do anexo I do edital – Secretaria 
de Saúde. Fica retificada a publicação realizada na edição nº 448 do dia 04.11.2014 na página 10, nos seguintes 
termos: Onde se lê: “CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2014”; Leia-se: “CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2014”. 
Ficam mantidas as demais informações veiculadas, assim como a data de abertura que será no dia 26.11.2014 
às 14:00 horas.

eDITAl De ABeRTURA DA TOMADA De PReÇOS nº 20/2014
PROCESSOS Nº: 229 E 304/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global por Item. 
OBJETO: Contratação de empresa para a construção de muros de fechamento e serviços correlatos na EMEI 
Cecília Moreira, localizada a Rua Padre Brunetti e na EMEI da Vila Belo Horizonte, localizada a Rua Joaquim 
Pedro de Oliveira, 32, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros 
e projetos – Secretaria Municipal de Educação. A protocolização dos envelopes de participação deverá ser reali-
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zada até o Dia 27.10.2014 às 15:00 horas e a abertura dos mesmos será realizada no mesmo dia às 15:30 horas. 
LOCAL: Sala da CPL – I.

eDITAl De ABeRTURA DA TOMADA De PReÇOS nº 21/2014
PROCESSO Nº: 117/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: contra-
tação de empresa para a reforma do campo de bocha no Ginásio Ayrton Senna, conforme memorial descritivo, 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A 
protocolização dos envelopes de participação deverá ser realizada até o Dia 28.10.2014 às 10:00 horas e a aber-
tura dos mesmos será realizada no mesmo dia às 10:30 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

eDITAl De ABeRTURA DA TOMADA De PReÇOS nº 22/2014
PROCESSO Nº: 345/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: con-
tratação 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 - Secre-
taria de Administração E Finanças. A protocolização dos envelopes de participação deverá ser realizada até o 
Dia 28.10.2014 às 14:00 horas e a abertura dos mesmos será realizada no mesmo dia às 14:30 horas. LOCAL: 
Sala da CPL – I.
As sessões de abertura dos certames licitatórios serão realizados na Sala de Reuniões de Licitações do Paço 
Municipal, localizado à Praça dos Três Poderes nº 1.000 (térreo) – Jd Marabá. Os editais estarão disponíveis no 
site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. Maiores Informações pelo telefone (15) 3376-9608. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL.

TeRMO De JUlGAMenTO De ReCURSOS - hOMOlOGAÇÃO e AD-
JUDICAÇÃO COnCORRÊnCIA PÚBlICA nº 02/2014

PROCESSO N. º 183/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN-
FANTIL (EMEI) NA VILA ARRUDA, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS ANEXOS - PROCESSO N. º 183/2014, diante do recurso interposto pela 
empresa B2X Brasil Empreendimentos Ltda – Protocolo nº 42.635 de 13/10/2014, em face ao laudo de classifi-
cação que desclassificou a proposta da empresa recorrente, em virtude da planilha apresentada conter divergên-
cias no quantitativo da metragem cúbica dos itens 4.3 e 4.4 em relação a planilha do edital. Com base no Memo-
rando nº 134/2014 da Secretaria Municipal de Educação que manifestou-se pelo indeferimento do recurso, uma 
vez que o acompanhamento da obra é realizado em cima da planilha vencedora, e como os itens encontram-se 
defasados, torna-se inviável a sua execução, e como os quantitativos não podem ser alterados, pois precisam 
ser contemplados por inteiro, RATIFICO e ACOLHO o referido parecer da secretaria solicitante e também o 
laudo da Comissão Permanente de Licitações como motivação aliunde, e portanto, INDEFIRO o recurso inter-
posto, mantendo-se a desclassificação da empresa recorrente. Com o laudo de classificação publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo no dia 04/10/2014,  também foi concedida a possibilidade da apresentação de 
nova proposta por parte da empresa segunda colocada: Hungria & Martins Construções Ltda EPP, que foi a 
melhor classificada dentre as licitantes que solicitaram os benefícios legais da Lei Complementar nº 123/2006,  
ao apresentar a proposta dentro do limite de 10% acima da proposta da primeira colocada ((0,344..% acima da 
proposta melhor colocada), nos termos do artigo 44, §1º e item 10.6 do edital.  Através do Protocolo nº 42.635 
de 13/10/2014, a nova proposta contemplou o valor global de R$1.205.572,32, está abaixo da proposta classifi-
cada originariamente em 1º (primeiro) lugar: empresa Damo Engenharia e Construções Ltda, no valor global de 
R$ 1.205.880,00, sendo a planilha aprovada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme o parecer técnico 
emitido pelo Memorando º 146/2014. Isto posto, fica alterada a classificação deste certame licitatório, que passa 
a ser a seguinte: 1º lugar: Hungria & Martins Construções Ltda EPP, no valor total de R$1.205.572,32; 2º lugar: 
Damo Engenharia e Construções Ltda, no valor total de R$ 1.205.880,00;3º lugar: Copemak Construtora e Co-
mércio Ltda EPP, no valor total de R$1.272.536,58; 4º lugar: Construmart Construção Civil Ltda, no valor total 
de R$1.277.998,53. Tendo em vista o encerramento do prazo recursal, com o julgamento do presente recurso, 
HOMOLOGO e ADJUDICO este certame a empresa classificada em primeiro lugar: Hungria & Martins Cons-
truções Ltda EPP, no valor total de R$1.205.572,32. 
Em, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL. 

ReVOGAÇÃO DA TOMADA De PReÇOS nº 09/2014
PROCESSO N°. 111/2014, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E ADE-
QUAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL “ALCIDES ROSSI”, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EM ANEXO – RE-
CURSO PNAFM COM CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Com base no Memorando da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças e no parecer da Comissão Permanente de Licitações, tendo em vista que o procedimento 
licitatório foi realizado duas vezes, nas datas de 25/08 e 24/10/2014, e em ambas o certame foi declarado deserto 
em virtude da não presença de licitantes. No uso das atribuições legais a mim conferidas pela Lei Federal nº 
8.666/93 e em conformidade com o item 31.6 do referido edital e art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas al-
terações DECLARO REVOGADO, o referido certame licitatório para a realização de novo certame licitatório. 
Itapetininga, 04 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

ReVOGAÇÃO DA DISPenSA De lICITAÇÃO
PROCESSO Nº 0307/2014, que objetiva a Solicitação de aquisição do serviço de acolhimento da menor V.C.M. 
em instituição especializada no tratamento de autismo, necessitando de imediata intervenção do Poder Público, 
em atendimento à ordem judicial - Processo nº 0001496-19,2012.8.26.0269 – V.C.M. para tratamento pelo 
período de 03 meses – Secretaria de Saúde.  Tendo em vista Memorando Interno PMI/SMS/970/2014, onde 
solicita a revogação do pleito, uma vez que será formalizado convenio com a Associação Beneficente Cisne 
para acolhida da menor. Isto posto, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações DECLARO REVOGADO referido certame licitatório.  
Itapetininga, 04 de novembro de 2014. 

WALTER DOS SANTOS JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DECRETO Nº 999 DE 14.01.2013.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 62/2014 – PP 105/2014
PROCESSO Nº 214/2014 - Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de leite inte-
gral - Secretaria Municipal de Gabinete Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. Fornecedor: Manancial Comércio de Agua Mineral e Embalagens em Geral – Detentora do item 
01. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga 
que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 88/2014 – PP 170/2014
PROCESSO Nº 305/2014 - Registro de Preços para Contratação de empresa para locação de banheiros quími-
cos para a realização de eventos culturais – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Órgão Gerenciador: 
Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Twenty Locadora e Serviços LTDA - EPP – Detentora dos 
itens 01,02. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de 
Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 87/2014 – PP 166/2014
PROCESSO Nº 282/2014 - Registro de Preços para Contratação de empresa para locação de tapumes e gradil 
para a realização de eventos culturais – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Órgão Gerenciador: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Twenty Itu Locações e Serviços LTDA - EPP – Detentora dos itens 
01,02. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapeti-
ninga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De COnTRATO nº 223/2014
CONTRATADA: Geraldo Guimaraes Ferreira Itapetininga - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 181/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 107/2014 OBJETO: contratação 
de empresa para serviço de retifica completa e revisão completa da bomba injetora com troca de bicos e canos 
injetores do motor diesel caterpillar 3306 da M-30 motoniveladora 120-B – Secretaria de Obras e Serviços. 
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00. ASSINATURA: 17.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 03 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as 
unidades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. 
Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Nacional 
Comércio Hospitalar LTDA – Detentora dos itens 02,23,25,29,35,52,53,54,107,110,123,124,125,126,127,128,
129. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga 
que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as uni-
dades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. Ata de 
Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Dipromed Comercio 
e Importação LTDA– Detentora dos itens 21,22. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão 
publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.
br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as uni-
dades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. Ata 
de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Cirúrgica União 
LTDA – Detentora dos itens 03,16,17,19,20,31,32,33,34,37,38,46,50,59,61,69,72,73,74,77,88,95,120,133,141,
142,143,144,145,147. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Ofi-
cial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as uni-
dades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. Ata de 
Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Cientifica Comercio 
de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA – Detentora dos itens 12,36,45,47,117,118,119,140. VIGÊNCIA: 12 
meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está disponível 
no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as uni-
dades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. Ata de 
Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Cirúrgica Fernandes 
Comercio de Materiais Cirurg. Hosp. Soc. LTDA – Detentora dos itens 06,26,27,28,39,42,43,44,85,135,136,1
39,146. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapeti-
ninga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as uni-
dades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. Ata 
de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Quality Medical 
Comercio Distribuidora de Medicamentos LTDA – Detentora dos itens 01,08,11,75,97,122. VIGÊNCIA: 12 
meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está disponível 
no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 80/2014 – PP 129/2014
PROCESSO Nº 178/2014 - Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem para atender as uni-
dades de saúde, programas de saúde da família e ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde. Ata 
de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Neve Industria 
e Comercio de Produtos Cirurgicos – Detentora dos itens 111,115. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações 
completas estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itape-
tininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 74/2014 – PP 133/2014
PROCESSO Nº 235/2014 - Registro de Preços para contratação de empresa para confecção de materiais im-
pressos (papel couchê) que será utilizada pelo departamento de vigilância epidemiológica, visando promover 
informações e orientações à população - Secretaria Municipal de Saúde. Ata de Registro de Preços. Órgão 
Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: Gráfica e Editora Valente Fartura LTDA ME 
– Detentora do item 04. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas estão publicadas no Semanário 
Oficial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De TeRMO De ReGISTRO De PReÇOS ATA nº 84/2014 – PP  158/2014
PROCESSO Nº 269/2014 - Registro de Preços para contratação de empresa para a prestação de serviços de 
locação de maquina escavadeira e 02 (dois) caminhões truck, com operador e motorista, respectivamente para 
desassoreamento de ribeirões no perímetro urbano do município - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente. Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor: SI 
Pessoa Junior Terraplanagem EPP– Detentora do item 01. VIGÊNCIA: 12 meses. As homologações completas 
estão publicadas no Semanário Oficial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetininga.
sp.gov.br/semanário.

eXTRATO De COnTRATO nº 220/2014
CONTRATADA: Nivaldo Jose Correa Transporte - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga. PROCESSO Nº: 100/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 63/2014 OBJETO: contratação de 
empresa para prestação serviço de transporte escolar para alunos do ensino fundamental e o reagrupamento de 
alunos do ciclo II, para atender a demanda de alunos – Secretaria Municipal de Educação. VALOR TOTAL: R$ 
37.000,00. ASSINATURA: 17.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.
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eXTRATO De COnTRATO nº 203/2014
CONTRATADA: Engesaki Construtora e Engenharia LTDA EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 198/2014 MODALIDADE: Tomada de Preço nº 16/2014 OBJETO: construção 
do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) na vila Regina – Secretaria Municipal de Promoção So-
cial. VALOR TOTAL: R$ 389.876,90. ASSINATURA: 10.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

eXTRATO De COnTRATO nº 221/2014
CONTRATADA: Construtora Madri LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 220/2014 MODALIDADE: Tomada de Preço nº 18/2014 OBJETO: contratação de empresa de en-
genharia para execução dos serviços de recapeamento asfáltico (material mão de obra) na Rua Lucas Nogueira 
Garâs, no trecho entre a Rua Itaboraí Marcondes e a Rua Vicente Rodrigues Furtado – Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$ 76.970,23. ASSINATURA: 17.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

eXTRATO De COnTRATO nº 234/2014
CONTRATADA: Tmaq Terraplanagem e Máquinas LTDA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 298/2014 MODALIDADE: Dispensa nº 55/2014 OBJETO: contratação de empresa 
para locação de caminhão trator de 300 cv, para reboque de prancha de dois eixos para transporte de maquinas, 
motorista, pelo custo hora maquina, em caráter emergencial – Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. VALOR TOTAL: R$ 52.500,00. ASSINATURA: 24.10.2014 
VIGÊNCIA: 03 meses. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

eXTRATO De COnTRATO nº 176/2014
CONTRATADA: Izabel Martins Machado Eventos ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga. PROCESSO Nº: 261/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 139/2014 OBJETO: contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de alimentação para equipe de arbitragem, atletas, comissão técnica, 
dirigentes municipais – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. VALOR TOTAL: R$ 397.000,00. ASSINA-
TURA: 23.09.2014 VIGÊNCIA: 90 dias. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

eXTRATO De COnTRATO nº 215/2014
CONTRATADA: Passo Bom Equipamentos de Segurança Indústria e Comercio LTDA. CONTRATANTE: Pre-
feitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 111/2013 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 76/2013 
OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de materiais de segurança dos funcionários para a Secre-
taria de Obras e Serviços, Agricultura e Meio Ambiente – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR 
TOTAL: R$ 15.600,00. ASSINATURA: 14.10.2014 VIGÊNCIA: 04 meses. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

eXTRATO De COnTRATO nº 196/2014
CONTRATADA: Carlos Eduardo Garcia Refrigeração - EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 226/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 147/2014 OBJETO: aquisição de 
mobiliário (mesa, longarinas, cadeiras, gaveteiro e armários) para central de atendimento ao cidadão “atende 
fácil” do paço municipal                                                                                                                                                         
-  Secretaria Municipal de Administração e Finanças. VALOR TOTAL: R$ 26.333,00. ASSINATURA: 
08.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 07 de novembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TeRMO ADITIVO nº 01 
CONTRATADA: Construtora Madri LTDA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODA-
LIDADE: Pregão Presencial nº 79/2013 PROCESSO nº 120/2013 CONTRATO nº 169/2014 OBJETO: contra-
tação de empresa para o fornecimento de massa asfáltica faixa “c” do DER para realizar operações tapa-buraco 
- Secretaria Municipal de Obras e Serviços. ADITAMENTO: 25% do seu valor atual de R$ 105.000,00, o que 
corresponde à quantia de R$ 26.250,00 passando o seu valor final a ser de R$ 131.250,00 VALOR TOTAL: 
R$ 26.250,00 ASSINATURA: 14.10.2014. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65,§ 1° da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
Itapetininga, 07 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL. 

TeRMO ADITIVO nº 06 
CONTRATADA: Construmart Construção e Comércio LTDA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itape-
tininga. MODALIDADE: Concorrência Pública nº 04/2012 PROCESSO nº 57/2012 CONTRATO nº 164/2012 
OBJETO: contratação de empresa para a construção da Escoa Municipal de Ensino Infantil – Vila Belo Hori-
zonte- Secretaria Municipal de Educação. ADITAMENTO: fica prorrogado por mais 30 dias ASSINATURA: 
28.09.2014. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57,§ 1°, VI e § 2º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 07 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL. 

TeRMO PRORROGAÇÃO nº 04
CONTRATADA: Constroi LTDA EPP CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDA-
DE: Concorrência Pública nº 18/2012 PROCESSO nº 186/2012 CONTRATO nº 181/2012 OBJETO: contra-
tação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Infantil – Bairro Vila Florestal - Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços. ADITAMENTO: fica prorrogado por mais 60 dias ASSINATURA: 24.10.2014. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57,§ 1°, VI e § 2º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 07 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO De lICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a li-
citação, na modalidade de Pregão Presencial nº 09/2014, do tipo Menor Preço Por Item, para a aquisição de 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos para a Câmara Municipal de Itapetininga.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro até as 13 horas, horário de Brasília, do dia 20 de novembro de 2014, na sede da Câmara Municipal 
de Itapetininga, sito à Rua José Soares Hungria, nº 489, Jardim Marabá, 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 expediente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou através 
do telefone (15) 3275-7600.
Itapetininga, 07 de novembro de 2014.

ANDRé LUIz bUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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92 medalhas (59 de ouro,13 de pra-
ta,16 de bronze e 04 Troféus). 

O Badminton só cresce no mu-
nicípio, com o envolvimento de 50 
atletas com treinamentos em diver-
sos locais, contando com o apoio 
da Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura, contribuindo com supor-
te e logística para realização e parti-
cipação em campeonatos e torneios. 

NA CLASSIFICAÇÃO gERAL DE TODAS AS CATEgORIAS, OS ATLETAS ITAPETININgANOS SE CLASSIFICARAM NA OITAVA COLOCAÇÃO

Com bom desempenho em tor-
neios e campeonatos, a equipe ita-
petiningana de Badminton ocupa a 
terceira posição na categoria jovens, 
do ranking da Federação de Bad-
minton do Estado de São Paulo. 

Na classificação geral de todas 
as categorias, os itapetininganos se 
classificaram na oitava colocação, 
prova do ótimo trabalho desenvol-

mUnicipAl de FUtebol AdUlto tem rodAdA decisivA
Secretaria de Esporte e Lazer

Faltam duas rodadas para termi-
nar a primeira fase do Campeonato 
Municipal de Futebol Adulto, pro-
movido pela Secretaria de Esporte e 

PRóXIMA DO FIM, JOgOS DO DOMINgO DEVEM DEFINIR OS CLASSIFICADOS PARA A SEgUNDA FASE DA COMPETIÇÃO EM 2014

Nesta etapa final, times acirram os jogos em busca de resultados

vido no município, a jovem Letícia 
Konno, integra o Programa Bolsa 
Atleta do Governo Federal, desti-
nada aos atletas de reconhecimento 
nas categorias estudantil, nacional 
ou internacional.

A itapetiningana participou de 
competições nacionais e internacio-
nais defendendo a seleção brasilei-
ra, seleção paulista e conquistando 

Equipe de Badminton é orgulho para Itapetininga

Lazer da Prefeitura . Neste domingo, 
dia 9, serão seis jogos válidos pela 
7ª rodada em dois períodos. Confira 
a tabela:

 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA 
ESTADO DE SÃO PAULO  

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – 2014 
 
 

TABELA DE JOGOS  - 1ª FASE (7ª Rodada) 
 

DIA 09/11/2014 – DOMINGO 
 

LOCAL: Chapada Grande 
Hora Divisão Grupo Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

08:45h 2ª Div A CA Pradense  X  Morro do Galo FC 
10:45h 1ª Div A Esportivo Bar do Pércio  X  AA Nova Itapetininga 
 
 

LOCAL: Clube dos Veteranos 
Hora Divisão Grupo Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

15:00h 1ª Div D GE Moura  X  EC Taboãozinho 
17:00h 1ª Div C Clube dos Veteranos  X  Unidos da Vila 
 
 

LOCAL: Chapadinha 
Hora Divisão Grupo Equipe mandante Resultado Equipe visitante 

15:00h 2ª Div D Vila Sônia (B)  X  Bem Amigos FC 
17:00h 2ª Div C MA Sat  X  Milionários AC 
 
 

 

Informações (15) 3271-7926 

BOM JOGO A TODOS!!! 
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A PARTIR DE HOJE, OS POSTOS DE SAÚDE ESTARÃO PRONTOS PARA RECEBER AS CRIANÇAS DO MUNICíPIO PARA A VACINAÇÃO

A Prefeitura de Itapetininga, atra-
vés da Secretaria de Saúde, promo-
verá entre hoje e 28 de novembro, 
as campanhas contra a Poliomielite 
e Sarampo para as crianças do nosso 
município. 

É muito importante que as crian-
ças que estão na faixa etária de 1 a 
4 anos, 11 meses e 29 dias (Vacina 
Sarampo) e 06 meses e 4 anos de 
idade (Vacina Polio), mantenham as 
carteirinhas de vacinação em dia! 

Para que a campanha seja um su-
cesso, todos devem seguir o Zé Go-

tinha e levar as crianças aos postos 
de vacinação, sem esquecer de levar 
a caderneta de vacinação!

Vale lembrar que nos dias 8/11 
(Sábado) e 22/11 (Sábado) os postos 
de saúde estarão abertos especial-
mente para a vacinação!

UBS da nossa cidade: das 8h às 
16h.

PSF e PAS da zona rural: Das 8h 
às 15h. Não esqueça da carteirinha de vacinação

ministério dos esportes cApAcitA proFessores em itApetininGA
Secretaria de Esporte e Lazer

Cerca de 100 professores de Edu-
cação Física, monitores e oficineiros 
do Programa ‘Mais Educação’ de 
Itapetininga e mais 9 municípios da 
Região, participaram do curso de ca-
pacitação, promovida pelo Ministério 
dos Esportes, em parceria com a Pre-
feitura e com o SESI.

Com o principal objetivo é qua-
lificar a atuação destes monitores, o 
Ministério do Esporte ofertou o curso 
de extensão dividido em duas etapas.  
A primeira, em formato presencial, 
composta de aulas teóricas e práticas 
e a segunda como Formação Continu-
ada – na modalidade EaD, por meio 
da plataforma e-proinfo, em parceria 
com o Ministério da Educação. 

COM ISTO, O MINISTÉRIO DO ESPORTE TEM O INTUITO DE DEMOCRATIzAR O ACESSO à PRáTICA E à CULTURA DO ESPORTE

O objetivo é capacitar e qualificar a atuação dos profissionais de Educação Física

Assim sendo, o Ministério do Es-
porte tem o intuito de democratizar o 
acesso à prática e à cultura do esporte 
educacional, a partir da atividade Es-
porte da Escola/Atletismo e múltiplas 
vivências esportivas, na perspectiva 
de qualificar o desenvolvimento dessa 
ação nas escolas e CECs.

A capacitação aconteceu no SESI 
de Itapetininga, com a participação 
dos municípios de Tatuí, Boituva, 
Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, 
Guareí e Sarapuí, nas seguintes mo-
dalidades, ginástica, esporte de rede, 
atividades circenses, dança, esporte 
de marca, esporte de invasão, capoei-
ra, teoria de lutas e práticas corporais 
de aventura.

O estado de São Paulo possui 696 
escolas que escolheram desenvolver a 
atividade Esporte da Escola/Atletis-
mo e múltiplas vivências esportivas 
oportunizando o esporte educacional 
a 151.661   estudantes. Para o desen-

volvimento desta atividade, as redes 
estadual e municipal públicas de en-
sino deverão contar com aproximada-
mente 1.268  monitores voluntários, 
considerando que cada monitor aten-
de em média 5 turmas. 

Levem seus filhos para se vaci-
narem, as vacinas disponibilizadas 
serão:

* SCR (Sarampo, Caxumba e Ru-
béola).

* Paralisia Infantil (Oral ou Inje-
tável).

Lembrando que as faixas etárias 
são:

* 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias 
(Vacina Sarampo).

* 06 meses e 4 anos de idade (Va-
cina Polio).

horários de vacinação:
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O CONJUNTO INTERPRETA OS TRADICIONAIS NEgRO SPIRITUALS, CANTIgAS DO PERíODO ESCRAVOCRATA. A ENTRADA É  gRATUITA

O espetáculo Negro Spiritual – A 
Força da Voz, do grupo vocal Black 
Voices, vem ao Teatro do SESI Itape-
tininga no dia 08 de novembro (sába-
do), às 20h. Com 21 anos de carreira 
musical na pesquisa e interpretação 
da raiz da música norte-americana, 
o conjunto interpreta os tradicionais 
negro spirituals, cantigas do período 
da escravatura que manifestam sen-
timentos de profunda fé e esperança 
em um futuro de liberdade e paz. A 
entrada é gratuita.

As canções dos escravos da colo-
nização norte-americana têm origem 
nos antigos encontros campais, co-
memorações e eventos religiosos do 
Mississipi. Geralmente, são inspira-

das por um solista que propõe um te-
ma, ao qual o coro responde com im-
provisos. O gênero influenciou boa 
parte da música mundial: anos mais 
tarde, deu origem ao blues e ao ja-
zz, base essencial do Rock e do Pop 
norte-americano.

O espetáculo comemora 22 anos 
de carreira do grupo que faz a inter-
pretação a cappella, para ressaltar a 
voz na forma de instrumento e res-
gatar a execução das canções e as 
suas raízes. O Black Voices resgata 
a força dos escravos em sua luta pela 
liberdade, exprimindo na forma de 
cantar e no envolvimento com a letra 
toda a emoção de um povo que tinha 
na voz a única maneira de expressar gêneros do Blues ao Jazz no Sesi, dia 8

encontro de edUcAdores reúne cercA de 1000 proFissionAis
Secretaria da Educação

Já em sua 6ª edição, o En-
contro de Educadores tornou-
-se marco anual dos profissio-
nais da área. Na quinta-feira 
e sexta-feira, dias 6 e 7 de 
novembro, na FKB, das 8h às 
17h, os educadores tiveram a 
oportunidade de assistir pa-
lestras, participar de debates e 
interagir com trocas de expe-
riências.

O principal objetivo é con-
tribuir para a formação e aper-
feiçoamento dos profissionais; 

ENCONTRO ENVOLVEU CERCA DE 1000 PROFISSIONAIS ENTRE PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES DE ENSINO DO MUNICíPIO

promover a interação entre 
experiências e projetos edu-
cacionais; possibilitar maior 
reflexão quanto aos conheci-
mentos; alavancar a qualidade 
da educação pública muni-
cipal e estimular o debate de 
novas ideias.

Profissionais renomados 
estiveram à frente das pales-
tras como a Profa. Dra. Lu-
ciana Maria Caetano; Profa. 
Dra. Emilia Cipriano Sanches 
; Profa. Dra. Mônica de Ávila 

Todaro e Prof. Dr. César Nu-
nes. 

Este ano com o tema ‘A 
Missão de Educar na Educa-
ção Básica’, o Encontro, com 
sucesso absoluto, envolveu 
cerca de 1000 profissionais 
entre professores, diretores e 
supervisores de ensino. O VI 
Encontro de Educadores foi  
realizado pela empresa Sabe-
res e aconteceu no Auditório 
da FKB (Fundação Karnig Ba-
zarian), em Itapetininga.

sua indignação.

Local: Sesi Itapetininga - av. Pa-
dre Antonio Brunetti, 1.360 – Vila 
Rio Branco

Datas e horários: 08 de novem-
bro, sábado às 20 horas.

Capacidade: 246 lugares e 6 para 
cadeirantes 

Classificação indicativa: Livre   
Gênero: Cântico afro-americano 
Informações: (15) 3275-7949 ou 

3275-7951
Entrada gratuita – os ingressos 

serão distribuídos 1 hora antes do 
início do espetáculo

horários de vacinação:

VI Encontro de Educadores contou com a presença de renomados profissionais
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AS EMEIS E EMEIFS RECEBERÃO AS INSCRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS E DE NOVOS ALUNOS, PARA CRIANÇAS DE 4 MESES A 5 ANOS

A Secretaria Municipal de Educa-
ção comunica que de 10 de novembro 
a 19 de novembro estarão abertas as 
inscrições para alunos novos e trans-
ferências de outras escolas. Vale lem-
brar que as inscrições para transferên-
cias e de novos alunos serão efetuadas 
através do Sistema Central de Vagas e 
deverão ser feitas diretamente na Uni-
dade Escolar mais próxima da sua re-
sidência.

As EMEIs e EMEIFs receberão as 
inscrições de transferências e de no-
vos alunos, para crianças de 4 meses 
a 5 anos, para classes de Berçário 1, 
Berçário 2, Maternal 1, Maternal 2, 1ª 
etapa da pré-escola e 2ª etapa da pré-
-escola, em período integral e parcial.

No ato da inscrição, os pais devem 
apresentar certidão de nascimento da 

criança, comprovante de residência, 
comprovante de trabalho da mãe ou 
responsável legal, se possuir, compro-
vante de renda, se possuir, cartão do 
Programa Bolsa Família, se possuir. 
No caso de transferência, o responsá-
vel deverá apresentar a declaração da 
unidade escolar onde estiver matri-
culado, contendo a etapa e o período, 
certidão de nascimento de outros filhos 
menores de 14 anos, se possuir. Além 
disso, os pais têm a possibilidade de 
indicar até 20 opções de escolas de sua 
preferência, em ordem crescente.

Este será o quarto processamento 
deste ano letivo, sendo que o resulta-
do deste processamento será divulgado 
de 24 de novembro. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (15) 
3272-6916, na Central de Vagas.O período para as inscrições vai de 10 a 19 de novembro
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Fonoaudiólogo c/ exp

Mecânico de máquinas industrias c/exp

Frentista c/ exp

Auxiliar de linha de produção “PCD”

Impressor de máquina offset

Vendedor interno c/ exp

Inspetor de qualidade c/ exp 
PrECIsA FAlAr Inglês ou jAPonês

Trabalhador rural c/ exp

Marceneiro c/ exp

Confeiteiro c/ exp

Mecânico (alinhamento e balanceamento) c/exp

Mecânico de autos c/ exp

Mecânico de bomba injetora c/ exp

Mecânico de máquinas agrícolas c/ exp

Mecânico montador c/ exp

Padeiro c/ exp

Mecânico de motocicletas c/ exp

Pizzaiolo c/ exp

Médico veterinário c/ exp

supervisor de telemarketing c/ exp

operador de bomba de concreto c/ exp

Assistente administrativo “ PCD”

Operador de máquinas florestais c/ exp  “CNH C”

Assistente de contador de custos c/ exp

Pintor de automóveis c/ exp

Auxiliar de cozinha  “PCD”

Professor de Educação Física c/ exp 

Auxiliar de limpeza “ PCD”

Projetista de móveis c/ exp

Auxiliar de veterinário c/ exp

representante comercial autônomo c/ exp

Chefe de cozinha c/ exp

Técnico de manutenção elétrica

Costureira de máquinas overloque c/ exp

Técnico de operações de telecomunicações 

Eletricista de instalações c/ exp

Tratorista c/ exp “CNH C”

Engenheiro civil (estágio)

Vaqueiro c/ exp


