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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Tu-
rismo, programou uma ex-
tensa agenda de atividades
para o Carnaval 2009. As
festividades tiveram início
na última quinta-feira (dia
19) com o show de Jair Ro-
drigues na Praça Marechal
Deodoro (Largo dos Amo-
res), que abriu a 3ª edição
do Festival do Boteco. Entre
os principais destaques
deste ano está um trio
elétrico que percorrerá di-
versos bairros. A comemo-
ração prossegue até terça-
feira (dia 24).

Festival do Boteco
Com o objetivo de

Carnaval de Itapetininga
terá trio elétrico em bairros

divulgar o que há de melhor
na gastronomia itapetinin-
gana, a Secretaria de Cultura
e Turismo promove desde
quinta-feira (dia 19) a 3ª
edição do Festival do
Boteco. O evento segue até
terça-feira (dia 24), das 12 às
24 horas, no Largo dos
Amores.

Esta iniciativa tem
por objetivo valorizar a
relação entre bar e cultura e
promover diversas manifes-
tações artísticas, tais como
apresentações musicais e
danças. Além de se deliciar
com a culinária local, o
público poderá conferir
apresentações com a Banda
Municipal, que tocará
marchinhas carnavalescas, e

com grupos musicais.

Baile Popular
O Baile Popular acon-

tecerá de sexta a terça (dias 20
a 24), das 23 às 3 horas, na
Avenida José Ozi (Marginal
do Chá). As noites serão
animadas pelos grupos
Swingueira Moi, Tribo Axé
e Guerreiros de Ogum.

Desfile
O Desfile dos Blocos

e Escolas de Samba de Ita-
petininga ocorrerá no sá-
bado e na segunda (dias 21
e 23), a partir das 20:30 horas,
na rua Virgílio de Rezende.

Matinê
De sábado a terça

(dias 21 a 24), das 15 às 18
horas, os foliões poderão se
divertir com as matinês
organizadas no Largo dos
Amores, que contarão com
a presença de DJs e dos
grupos Swingueira Moi,
Tribo Axé e Guerreiros de
Ogum.

Trio elétrico
Além de todas estas

atividades, um trio elétrico
percorrerá de sábado a terça
(21 a 24), das 15 às 18 horas,
diversos bairros de Itapeti-
ninga. Confira o calendário:
Sábado: Distrito do Rechã.
Domingo: Bairro do Taboão-
zinho.
Segunda: Vila Mazzei.
Terça: Estância 4 Irmãos.

A Prefeitura, em par-
ceria com o SESC - Soro-
caba e com o Sindicato do
Comércio Varejista de Itape-
tininga, realizou nesta quin-
ta-feira (dia 19) o show do
cantor Jair Rodrigues. O
evento marcou o início das
comemorações de Carnaval
e reuniu em torno de 3.800
pessoas na Praça Marechal
Deodoro.

Jair Rodrigues levou
o público a uma viagem no
tempo ao cantar seus gran-

Jair Rodrigues
leva 3.800 pessoas

à Praça dos
Amores

des sucessos “Disparada”,
“Majestade o Sabiá”, “Tris-
teza” e “Deixa isso pra lá”.

Acompanhado por
seu quinteto de músicos, o
cantor também apresentou
músicas de seu mais recente
álbum “Jair Rodrigues em
Branco e Preto” para o pú-
blico que lotou a Praça dos
Amores.

O show também mar-
cou a abertura do 3º Festival
de Boteco, que prossegue até
terça-feira (dia 24).
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LEI Nº 5.306, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
ART. 1º - Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga,  autorizada a outorgar a empresa RESINAS
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ nº 60.057.163/0001-32, sediada a Estrada Municipal Manduri,
São Berto, SP, a título gratuito e pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, se houver
interesse das partes, independente de concorrência pública, de acordo com o disposto no Artigo 159, §1º
da Lei Orgânica do Município, Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel de um terreno localizada no
Bairro PONTE ALTA, no Município e Comarca de Itapetininga, com a Área de 99.650,3046 metros
quadrados, ou 9,9650 hectares, ou ainda 4,1178 alqueires, compreendido dentro das divisas e confrontações
seguintes: Partindo o levantamento do perímetro, no ponto 1, localizado à margem esquerda da Avenida
Walter Fontana, na divisa com propriedade de herdeiros de José de Moraes definido pelas COORDENADAS
GEODÉSICAS: Latitude 23º35’16.686897" S e Longitude: 48º04’58.945967"W, Datum: SAD-69,
Meridiano Central: 51º, com COORDENADAS UTM, Norte (Y) de 7.388.346,5240 e Este (X) de
797.713,1315 de onde segue em direção ao ponto 1A, através de cerca, no azimute 81º33’40", em uma
distância de sessenta e sete (67) metros e novecentos e dezessete (917) milímetros, confrontando com a
Avenida Walter Fontana, através de cerca, Ponto 1A, Início desta descrição; de onde segue em direção ao
ponto 2, no azimute 81º33’40", em uma distância de quatorze (14) metros, confrontando com a Avenida
Walter Fontana, através de cerca, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 3, através de cerca, no
azimute 163º11’08", em uma distância de noventa e três (93) metros e quinhentos e setenta e seis (576)
milímetros, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 4, no azimute de 81º03’51", em uma
distância de cento e vinte e três (123) metros e setecentos e oitenta e três (783) milímetros, defletindo
à esquerda, segue em direção ao ponto 5, no azimute de 81º01’41", em uma distância de cinqüenta (50)
metros e setenta e sete (77) milímetros, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 6, no azimute de
81º42’04", em uma distância de nove (9) metros e trezentos e sessenta (360) milímetros, defletindo à
esquerda, segue em direção ao ponto 7, no azimute 72º39’45", em uma distância de sessenta e um (61)
metros e novecentos e cinqüenta e dois (952) milímetros, defletindo à esquerda, segue em  direção  ao
ponto 8, no azimute 72º16’13", em uma distância de quarenta e três (43) metros e oitocentos e dezesseis
(816) milímetros, confrontando  do  ponto 2  ao ponto   8, com um Sítio sem denominação,  de
propriedade de
Luiz Sergio Gomes, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 9, no azimute 167º39’44", em uma
distância de oito (8) metros e cento e noventa e quatro (194) milímetros, defletindo à esquerda, segue em
direção ao ponto 10, no azimute 165º52’01", em uma distância de três (3) metros e seiscentos e quarenta
e sete (647) milímetros, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 11, no azimute 167º38’21", em
uma distância de três (3) metros e quatrocentos e sessenta e quatro (464) milímetros, confrontando do
ponto 8 ao ponto 11, com imóvel nº 561 da Rua Pedro de Almeida, de propriedade de Lourdes da Silva
Souza, através de cerca; defletindo à direita, segue em direção ao ponto 28, no azimute 254°16’01", em
uma distância de cento e cinco (105) metros e quinhentos e trinta e oito (538) milímetros, confrontando
com o SÍTIO REFUGIO SÃO JOÃO, de propriedade de DANIELLY APARECIDA CAMARGO DA SILVA
e JOÃO LOPES DE CAMARGO NETO, através de cerca, defletindo à direita, segue em direção ao ponto
29, no azimute 261°13’02", em uma distância de trinta e seis (36) metros e quatrocentos e dezessete
(417) milímetros, confrontando com o SÍTIO REFUGIO SÃO JOÃO, de propriedade de DANIELLY
APARECIDA CAMARGO DA SILVA e JOÃO LOPES DE CAMARGO NETO, através de cerca, defletindo
à esquerda, segue em direção ao ponto 31, no azimute 261°03’13", em uma distância de oitenta (80)
metros e seiscentos e quarenta e cinco (645) milímetros, confrontando com o SÍTIO SÃO MIGUEL, de
propriedade de MIGUEL MOMBERG VENÂNCIO, através de cerca,  defletindo à esquerda, segue em
direção ao ponto 32, no azimute 157°20’11", em uma distância de duzentos e quarenta e cinco (245)
metros e trezentos e dezesseis (316) milímetros, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 30, no
azimute 66º15’52", em uma distância de cento e onze (111) metros e cinco (005) milímetros, confrontando
do ponto 29 ao ponto 30, com o SÍTIO SÃO MIGUEL, de propriedade de MIGUEL MOMBERG
VENÂNCIO, através de cerca, continuando no mesmo alinhamento, segue em direção ao ponto 11A, no
azimute 66°15’52", em uma distância de noventa e nove (99) metros e quinhentos e cinqüenta e dois
(552) milímetros, confrontando com o SÍTIO REFUGIO SÃO JOÃO, de propriedade de DANIELLY
APARECIDA CAMARGO DA SILVA e JOÃO LOPES DE CAMARGO NETO, através de cerca, defletindo
à direita, segue em direção ao ponto 12 no azimute 159º36’09", em uma distância de setenta e quatro (74)
metros e quinhentos e sessenta e um (561) milímetros, confrontando com a propriedade de Júlio Francisco
de Lucena, e depois com um terreno, da mesma rua, de propriedade de Franz Cezar Scatena Juiz, através
de rumo de divisa; defletindo à direita, segue em direção ao ponto 13, através de cerca, no azimute
199º29’39", em uma distância de vinte e oito (28) metros e duzentos e noventa e quatro (294) milímetros,
defletindo à direita, segue em direção ao ponto 14, no azimute 199º29’40", em uma distância de vinte e
quatro (24) metros e seiscentos e setenta e quatro (674) milímetros, defletindo à direita, segue em direção
ao ponto 15, no azimute 199º52’20", em uma distância de trinta e quatro (34) metros e quatrocentos e

cinqüenta e oito (458) milímetros, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 16, no azimute
198º28’18", em uma distância de vinte (20) metros e sessenta e três (63) milímetros, defletindo à
esquerda, segue em direção ao ponto 17, no azimute 195º24’29", em uma distância de noventa e oito (98)
metros e setecentos e sessenta e nove (769) milímetros, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto
18, no azimute 182º17’27", em uma distância de vinte e seis (26) metros e setecentos e trinta e quatro
(734) milímetros, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 19, no azimute 180º46’36", em uma
distância de oito (8) metros e quatrocentos e onze (411) milímetros, defletindo à esquerda, segue em
direção ao ponto 20, no azimute 172º14’20", em uma distância de cinco (5) metros e dez (10) milímetros,
defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 21,  no azimute 165º08’48", em  uma   distância  de
trinta e  seis (36)  metros e  novecentos  e setenta e um (971) milímetros, defletindo à esquerda, segue em
direção ao ponto 22, no azimute 165º08’29", em uma distância de dez (10) metros e duzentos e cinqüenta
e dois (252) milímetros, confrontando do ponto 12 ao ponto 22, com um Sítio sem denominação, de
propriedade de Fausto Alberto Minelli, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 23, no azimute
258º46’46", em uma distância de três (3) metros e oitocentos e trinta e três (833) milímetros, defletindo
à esquerda, segue em direção ao ponto 24, no azimute 253º45’48", em uma distância de doze (12) metros
e seiscentos e dois (602) milímetros, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 25, no azimute
254º24’55", em uma distância de noventa e um (91) metros e duzentos e vinte e três (223) milímetros,
defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 26, no azimute 253º42’28", em uma distância de cento
e trinta e nove (139) metros e quatrocentos e noventa e dois (492) milímetros, confrontando do ponto
22 ao ponto 26, com um Sítio sem denominação, de propriedade de Francisco Soares da Silva, defletindo
à direita, segue em direção ao ponto 26A, através de cerca, no azimute 342º27’43", em uma distância de
duzentos e sessenta e quatro (264) metros e seiscentos e quarenta e nove (649) milímetros, confrontando
com um Sítio sem denominação, de propriedade dos herdeiros de José de Moraes, defletindo à direita,
segue em direção ao ponto 33, no azimute 72º24’55", em uma distância de cento e cinqüenta e seis (156)
metros e cento e quatorze (114) milímetros, confrontando com o SÍTIO SÃO MIGUEL, de propriedade
de MIGUEL MOMBERG VENANCIO, através de cerca, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto
34, no azimute 337º20’11", em uma distância de duzentos e setenta e nove (279) metros e seiscentos e
oitenta e dois (682) milímetros, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto 35, no azimute
261º03’51", em uma distância de sessenta e cinco (65) metros e duzentos e quarenta e cinco (245)
milímetros, defletindo à direita, segue em direção ao ponto 1A, no azimute 343º15’54", em uma distância
de cento e sete (107) metros e oitocentos e onze (811) milímetros, confrontando do ponto 26A ao ponto
1A, com o SÍTIO SÃO MIGUEL, de propriedade de MIGUEL MOMBERG VENANCIO, através de cerca,
finalizando à descrição.
Art. 2º A presente Concessão tem como finalidade a instalação de um parque industrial na área indicada no
artigo anterior, com as  seguintes indústrias:
I – Indústria de Resinas Naturais para processamento de goma resina natural, obtendo colofônia e
terebitina;
II – Indústria de derivados de Resinas para processamento da colofônia e terebitina, obtendo produtos
derivados mais elaborados; e
III – Indústria Moveleira para montagem de móveis.
Parágrafo Único . A implementação das obras referidas neste artigo poderá ser feita em etapas sucessivas,
conforme disposto no contrato de concessão.
Art. 3º - A Concessionária se compromete a executar a obra dentro do prazo de 02 (dois) anos, a contar
da publicação desta Lei.
Art. 4º - A extinção ou dissolução da concessionária, a alteração do destino do imóvel, o  descumprimento
das condições  instituídas  nesta Lei ou  nas  clausulas que constarem do Contrato de concessão, bem como
a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará na automática rescisão da concessão, revertendo o
imóvel a disponibilidade da Prefeitura e incorporando-o ao seu patrimônio todas as edificações nela
construída, ainda que necessária, sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou
indenização, seja a que título for.
Art. 5º - Do contrato da Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel deverão constar cláusulas, termos
e condições que assegurem a efetiva utilização do imóvel para os fins a que se destina.
Art. 6º - É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 7º - Findo o prazo de concessão, a área reverterá, automaticamente, à disponibilidade da Prefeitura
Municipal, independentemente de interpelação judicial.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de fevereiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 506, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009.
Dispõe sobre alteração do valor do Auxílio Alimentação dos Servidores Municipais e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as necessidades básicas de alimentação, nos  termos do artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 5.204,
de 4 de dezembro de 2007, que institui o auxílio-alimentação aos servidores municipais; e
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Considerando que a adequação do referido valor se torna necessário através dos documentos constantes no
requerimento nº 1.131, de 21 de janeiro de 2009, em face do exposto,
DECRETA

Art. 1º O valor do benefício do auxílio-alimentação passa a ser de R$ 100,00 (cem reais).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 1º de
fevereiro de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de fevereiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 507, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
Dispõe sobre a aprovação do desmembramento denominado  “Comercial/ Residencial Quatro        Irmãos”,
de propriedade  de Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos S/C LTDA.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, a vista do que consta do processo protocolado sob o nº 3.624 / 20 de fevereiro
de 2008,  requerido por Moacyr Rodrigues Filho, conforme termo de verificação da efetivação das obras
de infra – estrutura do parcelamento.
Considerando que a CETESB aprovou o desmembramento.
Considerando que o Setor de Engenharia manifestou a respeito pela aprovação do desmembramento, em
nome de Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos S/C LTDA, conforme documentos arquivados
nesta Prefeitura; e
Considerando que o referido empreendimento apresenta as obras de infra-estrutura mínimas, prevista na
Lei nº 6766/79, de conformidade com o termo de verificação;
DECRETA
Art. 1º. – Fica oficialmente aprovado o desmembramento denominado de “Comercial/ Residencial 4
Irmãos”, de propriedade de Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos S/C LTDA , representado por
Moacyr Rodrigues Filho C.P.F./MF nº 021.260.758.85; objeto do processo administrativo nº 3.624/08,
tendo por objeto um terreno urbano,de formato irregular, localizado na Rua Hiroshi Hoshino (ant. Rua
15), na quadra formada pela Rua Hiroshi Hoshino , Rua José Gomes de Camargo, Rua Kiyoshi Takaku e
Rua Jandira Braga Silva Barreti, no local denominado loteamento Jardim Residencial Terras de Santo
Antonio, constante na matrícula nº 57.802, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, distribuído
em 23 lotes, com área de 30.207,43 m2,  devidamente aprovado pela CETESB conforme Licença, de
Operação de Desmembramento nº 46000042 de 19 de junho de 2007.
Art. 2°. – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de fevereiro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 197, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Jaime de Carvalho, para exercer as funções de Presidente do Serviço de
Previdência Municipal - SEPREM, a partir de 1º de fevereiro de 2009, com base na Lei nº 4.501/2001.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 198, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 3.848, de 13 de fevereiro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Erika Denise Santos de Camargo, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 16/2/2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 199, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 3.882, de 13 de fevereiro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Valquiria Maria Araujo, Servente, Ref. 03, lotada na Secretaria
da Educação, a partir de 11/2/2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 200, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando as Leis 4.807, de 9 de dezembro de 2003 e  5.247, de 28 de março de 2008; e
Considerando finalmente, os termos do Ofício nº 004/09, de 14 de janeiro de 2009 da  Secretaria
Municipal de Trânsito e Cidadania, resolve:

Art. 1º Designar os Guardas Municipais, para prestarem serviços como Agentes de Trânsito, cadastrados
no Sistema PRODESP:
GM RG 32.460.846    -  SSP/SP ADRIANA DE FÁTIMA FERREIRA
GM RG 34.886.696-3 -  SSP/SP ALESSANDRO PAQUES RIOS
GM RG 42.492.580-1 -  SSP/SP ALEX BARBOZA DE CAMARGO
GM RG 42.648.441-1  - SSP/SP AMANDA MARIA DE PROENÇA PEREIRA
GM RG 32.568.894-1  - SSP/SP ANDRÉ LUIZ FOGAÇA
GM RG 44.603.818-0  - SSP/SP BIANCA DIAS RODRIGUES DE AGUIAR
GM RG 30.926.840-0 -  SSP/SP BRUNA DE ALBUQUERQUE
GM RG 41.749.421-X  - SSP/SP BRUNA SIMÕES DE ALMEIDA
GM RG 40.291.515-X  - SSP/SP BRUNO MARIANO DE OLIVEIRA
GM RG 32.646.248-X  - SSP/SP CATARINA APARECIDA NANINI MOTTA
GM RG 40.728.278-6  - SSP/SP DAIANE CAMARGO LEME
GM RG 30.310.031-X  - SSP/SP EDIBERTO MESSIAS FERREIRA
GM RG 28.129.346-6  - SSP/SP EDSON FELICIO DE MEDEIROS
GM RG 24.505.388-8  - SSP/SP EDUARDO FERREIRA DA SILVA
GM RG 28.161.021-6  - SSP/SP FABIO VAZ DE SOUZA
GM RG 40.214.992-0  - SSP/SP FERNANDO AUGUSTO GONÇALVES
GM RG 41.448.909-3  - SSP/SP FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA
GM RG 41.020..514   -  SSP/SP FILIPE RODRIGUES DE SOUZA
GM RG 27.898.015-6  - SSP/SP GISELE ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
GM RG 40.215.171-9  - SSP/SP JOÃO CAMILO DE SOUZA VAZ
GM RG 35.143.577-3  - SSP/SP JOSÉ ANTONIO CAVALCANTI MACIEL FERREIRA
GM RG 43.747.850-6  - SSP/SP LACY VIEIRA DE CAMPOS NETO
GM RG 32.835.109-X -  SSP/SP LIDIANE CECÍLIA LOPES
GM RG 32.646.267-3  - SSP/SP LUCAS FRANCO DE QUEIROZ
GM RG 26.574.603-6  - SSP/SP LUCIANA DE JESUS SANTOS MENEZES
GM RG 40.425.199-7  - SSP/SP LUCYANA FERREIRA DE ALMEIDA
GM RG 21.813.649    -  SSP/SP LUÍZ CARLOS DE ALMEIDA
GM RG 41.020.962-4  - SSP/SP MARIO ALEXANDRE BIANCHI DE ALMEIDA
GM RG 37.265.179-3  - SSP/SP MARLON GOMES DA CUNHA LOURENÇO
GM RG 28.978.523-6  - SSP/SP MICHEL VICTOR TOPIC
GM RG 20.507.864-3  - SSP/SP MÔNICA PIOVAN NUNES DE OLIVEIRA
GM RG 40.425.526-7  - SSP/SP RAFAEL ELIAS RIBEIRO
GM RG 43.224.505-4  - SSP/SP RAONI DE PONTES MOURA
GM RG 45.151.965-6  - SSP/SP ROBSON FOGAÇA
GM RG 7.992.679-4    - SSP/SP SILVIO FERREIRA PIRES
GM RG 43.301.468-4  - SSP/SP VANCLEI NUNES VIEIRA
GM RG 41.749.711-8  - SSP/SP WELINGTON LUIZ CALISTO RODRIGUÊS
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 201, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES,  Prefeito do Município  de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 4518, de 18 de fevereiro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Carla Fernanda Rodrigues Silveira, Professora de Educação Básica
II - Fundamental, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 2/3/2009, nos termos do artigo 135, da Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 202, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 4563, de 19 de fevereiro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Edson Lopes, Professor de Música, Ref. 09, lotado na Secretaria
da Cultura e Turismo, a partir  20/2/2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 203, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretária Municipal de Educação, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar
nº 27, de 23 de dezembro de 2008, SUZANA EUGÊNIA DE MELLO MORAES ALBUQUERQUE, a
partir de 2 de janeiro de 2009.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 196, de 13/2/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo - Assistente Administrativo
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PORTARIA Nº 204, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei nº 2.339, de 15 de setembro de 1983; e
Considerando o Protocolado nº 4.694, de 17 de fevereiro de 2009, resolve:
Art. 1º Fica constituída a Diretoria do Fundo Social de Solidariedade do Município:
DIRETORIA
PRESIDENTE: ANGELA MARIA ANTUNES DE CARVALHO TAVARES
VICE-PRESIDENTE: DANIELA FERREIRA DE SOUZA ASSUNÇÃO
1ª SECRETÁRIO (A): CRISTIANE QUEIROZ AIRES MARTINS
2° SECRETÁRIO (A): JULIO CÉSAR DE ALMEIDA
1ª TESOUREIRO (A): ALINE AUGUSTA SANTOS
2° TESOUREIRO (A): AMÁBILE F. PAGANI RODRIGUES
CONSELHO DELIBERATIVO
ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
JOANA D’ARC VITTORELLI PIRES
VERA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
SIMONE APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
MARIA SUMICO TAMURA MARTINS
BERNADETE L. M. S. CANGELAR
MARCOS VINÍCIUS DE MORAES TERRA
ALCINA MARIA RUBBO DE LUCCA
CLAUDETE ANDRADE DINIZ RABELO ORSI
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 205, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art.1º - Considerando o disposto no artigo 51, da Lei Federal nº 8.666/93, com redação das Leis nºs 8.883/
94 e 9.648/98, resolve constituir Comissão Permanente de Licitação Pública:
Presidente
- Luiz Jesus Rodrigues Silva
Membros
- Michelle Alves de Almeida
- José Gustavo dos Santos
- Reginaldo Palma
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 19, de 30/1/2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 206, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
Institui o Comitê Estratégico Municipal para implantação/implementação do PDE Escola no Município
de Itapetininga, Estado de São Paulo e da outras providencias.
Resolve:
Art. 1º. Instituir o Comitê Estratégico Municipal para implantação/implementação do PDE Escola no
Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, composto pelos seguintes membros, sob a coordenação
do primeiro:
Maria Luiza Castelo Branco Lisboa Piloto        RG 19.176.898
Ana Paula Ferreira Buzzo                                RG 19.437.886-X
Ravina Fogaça de Almeida                               RG 9.546.022-6
Art. 2º. Compete ao Comitê Estratégico Municipal:
I- Acompanhar e monitorar as ações do PDE-Escola em todas as escolas municipais;
II- Promover qualificação na metodologia do PDDE_Escola;
III- Promover reuniões visando a socialização e o encaminhamento das ações do Comitê;
IV- Avaliar e aprovar o PDE-Escola por meio de Parecer Técnico.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo

PORTARIA Nº 192, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Paulo Cesar de Proença Weiss, para exercer as funções de Assessor IV,
junto a Secretaria de Administração e Finanças,  lotado na Assessoria Técnica Administrativa, a partir de
16 de fevereiro de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assistente Administrativo
Republicada por ter saído com incorreção

EDITAL DE CHAMAMENTO – 013/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 7.693/2008, que
objetiva a aquisição de frutas, verduras e legumes para a Merenda Escolar para a Secretaria
de Educação, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 20.05.2008. Segue abaixo relacionado os
registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal
nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
01) JOÃO LUIZ BRANDÃO MARTINS JÚNIOR
Lote 01 composto por: QUANTIDADE: 14.000 Dz OBJETO: Laranja Pera A Ou Baianinha;
QUANTIDADE: 12.000 Dz OBJETO: Maça Fuji Ou Gala Tipo 120;  QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO:
Mamão Formosa A Tipo 12;  QUANTIDADE: 4.000 Kg OBJETO: Alho Especial 5/6 Graúdo;
QUANTIDADE: 10.000 Kg OBJETO: Repolho Verde Extra Especial Tipo 12; QUANTIDADE: 8.000
Kg OBJETO: Beterraba Extra Aa; QUANTIDADE: 8.000 Kg OBJETO: Abobrinha Brasileira Extra Aa;
QUANTIDADE: 10.000 Kg OBJETO: Tomate Para Salada Extra Aa; QUANTIDADE: 10.000 Kg
OBJETO: Pepino Caipira Extra Aa; QUANTIDADE: 12.000 Kg OBJETO: Cenoura Extra Aa;
QUANTIDADE: 60.000 Kg OBJETO: Batata Benef. Lisa Especial; QUANTIDADE: 3.000 Dz OBJETO:
Chicoria Especial Tipo 2; QUANTIDADE: 3.000 Dz OBJETO: Alface Lisa Ou Crespa (Graúda);
QUANTIDADE: 3.000 Dz OBJETO: Couve Manteiga Extra Maço Esp. Graúda; QUANTIDADE: 8.000
Kg OBJETO: Cebola Do Estado Graúda Especial; QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO: Abóbora madura;
QUANTIDADE: 4.000 Kg OBJETO: Chuchu Extra Aa; QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO:
Mandioquinha Extra Aa; QUANTIDADE: 4.000 Kg OBJETO: Mandioca amarela; QUANTIDADE:
3.500 kg OBJETO: Acelga; QUANTIDADE: 3.000 Kg OBJETO: Batata doce amarela Extra A;
QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO: Vagem macari; QUANTIDADE: 6.500 Un OBJETO: Melancia
(peça de + ou – 10kgs). DESCONTO de todos os itens: 4,6%.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 8.662/2008,
que objetiva a aquisição de suco natural nos sabores de acerola, maracujá e abacaxi para a Secretaria da
Educação, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 20.05.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos
preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS
REGISTRADOS:
01) FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME
Item 01: QUANTIDADE: 10.000 litros OBJETO: suco nos sabores acerola, maracujá e abacaxi. VALOR
UNITÁRIO: R$ 5,80 MARCA: Frutom.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 15.049/2008,
que objetiva a Aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde, VIGÊNCIA: 12 meses
ASSINATURA: 17.11.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas
vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS
REGISTRADOS:

Edital, no período de 25 de fevereiro à 03 de março de 2009, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no
Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/
SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
EDUARDO POLES CAMPOS 41.959.835-2 6º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de fevereiro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

Retificação do Edital de Chamamento
A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio da Secretaria de Planejamento e de acordo com o
artigo 72 da Lei Complementar Nº 19,  de 19 de janeiro de 2007,   através deste EDITAL DE
CHAMAMENTO vem retificar  a data  da audiência pública para análise e revisão do Plano Diretor, para
o dia 17 de março de 2009, a partir das 19,00 horas, no auditório municipal Alcides Rossi  localizado na
Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá.
I – A abertura dos trabalhos se dará através da breve apresentação do Plano Diretor;
II – Em seguida será  aberta ao público para apresentação das propostas de alteração, substituição e
execução dos dispositivos do Plano Diretor.
Para conhecimento dos interessados, expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes Nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga – São
Paulo e publicado no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de fevereiro de 2009
Atenciosamente
 Messias Ferreira Lucio - Secretaria do Planejamento

Itapetininga, 20 de fevereiro de 2009. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2008 (Ata de Registro de Preços) - Processo n.° 15.059/2008, que
objetiva a aquisição de botijões de gás de cozinha de 13 kg para a Merenda Escolar, VIGÊNCIA: 12 meses,
ASSINATURA: 18.11.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras,
conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
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PORTARIA/ SEPREM /Nº 005, de 12 de Fevereiro de 2009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM,
no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo nº. SEPREM / 000520/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, § 3°, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 14-02-2009, a funcionária
MARIA DE LURDES SOUSA GARCIA, Diretora de Educação Básica do Ensino Fundamental, Referência
05-F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER JUDICIÁRIO

ATOS DO SEPREM

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, com prazo de 10 dias nos autos da AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO, processo nº  269.01.2007.021937-6, número de ordem 2245/07, requerida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA em face de YOLANDA THEODORO MACHADO,
EVANDRO A. CIRINEU, LUIZ CARLOS CIRINEU, MIRIAM MARIA LOTTO CIRINEU e NEIDE

MARIA LABRUNETTI NAEF CIRINEU, em trâmite pela 2ª Vara Cível,
O Dr. APARECIDO CESAR MACHADO, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta cidade e Comarca
de Itapetininga, Estado de São Paulo, na forma da lei,etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem ou conhecimento dele tiverem que perante este
Juízo de Direito e Vara, promovem-se os termos da DESAPROPRIAÇÃO requerida por PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPETININGA contra YOLANDA THEODORO MACHADO E OUTROS, onde
por decisão deste Juízo, datada de 24 de novembro de 2008, que transitou em julgado aos 15/01/2009, foi
deferido o levantamento da diferença que foi depositada pela municipalidade (R$ 11.829,11) e do
remanescente da oferta (R$ 18.466,60), em favor de Yolanda Theodoro Machado e outros, com
determinação para o cumprimento das exigências do art. 34 do Decreto 3.365/41, referente ao pagamento
da indenização em relação ao seguinte bem: Um imóvel urbano, de formato irregular, localizado na Rua
General Carneiro, nº 416, centro, Itapetininga-SP, com área de 580,43 metros quadrados, pertencente a
Yolanda Theodoro Machado e outros, matriculado no CRI, sob nº 43.937, determinado a intimação de
todos os interessados para manifestarem-se, querendo, sobre o levantamento dos depósitos, tudo conforme
disposto no artigo 34, da Lei nº 3.365, de 21.06.41. E, para que não aleguem ignorância, expediu-se o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, aos 5 de fevereiro de 2009. Eu, (a)-
(Roseli Ap. Cardoso de Almeida Gomes), Escrevente, matrícula nº 351.435-7, digitei. Eu, -(a)-(Célio
Gracio Rodrigues Ferreira), Escrivão Diretor, matrícula nº 302.387 subscrevi.
-(a)-
APARECIDO CESAR MACHADO
Juiz de Direito

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 014/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 25 de fevereiro à 03 de março de 2009, no horário das 09:00
às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim
Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
HUGO SOUZA DE MEDEIROS 32.727.829-8 3º
HENRIQUE DIAS NASCIMENTO 43.225.484-5 4º
CLARISSA THOMAZ ROLIM 45.961.823-4 5º
LUIZ CLAUDIO POCCIOTTI 18.238.785 6º
FERNANDA DA SILVA FARIA 28.652.315-2 7º
GIANE DE ANDRADE RODRIGUES 43.203.837-1 8º
ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 44.584.248-9 9º
RENATA REGIANE PERCICHITO 28.094.397-0 10º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de fevereiro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 015/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, nos termos do inciso VIII do Artigo 37 da Constituição Federal (Portador de
deficiência), abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido Edital,
no período de 25 de fevereiro à 03 de março de 2009, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Escriturário – Ref 05 (Portador de Deficiência)
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
IRMA DOS SANTOS PROENCA 22.119.576 1º

ATOS DO PODER EXECUTIVO O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de fevereiro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 016/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 25 de fevereiro à 03 de março de 2009, no horário das 09:00
às 17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim
Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Motorista – Ref 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
DENILSON CORREA DE OLIVEIRA 40.869.642-4 5º
JOAO JUSTINIANO DE OLIVEIRA 16.606.057 6º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de fevereiro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 017/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 25 de fevereiro à 03 de março de 2009, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no
Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/
SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Serviços Gerais – Ref 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARCOS DE OLIVEIRA 26.988.773 22º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de fevereiro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

A Unifesp (Univer-
sidade Federal de São Paulo)
encerra na próxima sexta-
feira (dia 27) o período de
inscrição para três cursos
gratuitos de pós-graduação
na área da saúde: Cuidado
Pré-Natal, Gestão em Enfe-
rmagem e Cuidados Pri-
mários em Oftalmologia,
Reflexo Vermelho e Fundo
de Olho. As aulas devem co-
meçar em abril e serão mi-
nistradas de forma semi-
presencial no pólo de Itape-
tininga da UAB (Universi-
dade Aberta do Brasil).

As inscrições são
gratuitas e a seleção será fei-
ta por meio de análise de

Inscrição para cursos gratuitos da Unifesp termina dia 27
currículo e entrevista. Serão
oferecidas 50 vagas para
cada curso.

Para se candidatar,
os interessados nas pós-
graduações em Cuidado Pré-
Natal e Gestão em Enferma-
gem devem acessar o site
http://procdados.epm.br/
dpd/proex/index.htm, clicar
na opção Relação de Cursos
- Inscreva-se e selecionar o
ícone Especialização.

Já para o curso Cui-
dados Primários em Oftal-
mologia, Reflexo Vermelho e
Fundo de Olho, o candidato
deve acessar o mesmo en-
dereço eletrônico, porém
selecionar a opção Relação

de Cursos - Inscreva-se e
escolher o ícone Aperfei-
çoamento.

As especializações
em Cuidado Pré-Natal e
Gestão em Enfermagem têm
duração de um ano e são
direcionadas aos gradua-
dos em Enfermagem. A
duração do curso de aper-
feiçoamento em Cuidados
Primários em Oftalmologia,
Reflexo Vermelho e Fundo
de Olho é de sete meses e o
candidato deve ser formado
em Medicina.

Outras informações
podem ser conseguidas pe-
los telefones (15) 3273-4590,
3273-4238 ou 3273-4466.

A  Pre fe i tu ra  de
Itapetininga assinou na
ú l t i m a  s e g u n d a - f e i r a
(d ia  16 )  convên io  de
repasse anual com re-
cursos dos Fundos Mu-
nicipais da Criança e do
Adolescente  e  de  As-
s i s t ê n c i a  S o c i a l .  O
e v e n t o  a c o n t e c e u  n o
Paço Municipal e reu-
n i u  p o r  v o l t a  d e  2 0
p e s s o a s  e n t r e  r e p r e -
sen tan tes  de  ins t i tu i -
ç õ e s  s o c i a i s  e  d o
Executivo.

P o r  m e i o  d e s t a
i n i c i a t i v a ,  a  a d m i -
nistração municipal vai
beneficiar 16 projetos
de entidades, que jun-
tos  ass is tem cerca  de
3.000 pessoas. Para es-
te  ano,  o  valor  des t i -
n a d o  p a r a  o s  d o i s
fundos a t inge aproxi-
m a d a m e n t e  R $  1 , 5
milhão.

A s  i n s t i t u i ç õ e s
que vão receber  estes
recursos  par t ic iparam
de Chamamento Público

Convênio com entidades sociais
beneficiará 3.000 pessoas

e  p a s s a r a m  p o r  a v a -
l i a ç ã o  f e i t a  p o r  u m a
c o m i s s ã o  c o m p o s t a
pela equipe técnica da
Secretaria de Promoção
Social e representantes
dos Conselhos Munici-
p a i s  d o s  D i r e i t o s  d a
Cr iança  e  do  Adoles-
cen te  (CMDCA) e  de
A s s i s t ê n c i a  S o c i a l
(CMAS).

Durante o evento
d e  f o r m a l i z a ç ã o  d o
convênio, a Prefeitura
e fe tuou  ap re sen t ação
sobre o SUAS (Sistema
Único  de  Ass i s t ênc ia
Social) e das diretrizes
da Secretaria de Promo-
ção Social para este ano.

F o r a m  b e n e f i -
ciadas pela iniciativa as
s e g u i n t e s  e n t i d a d e s :
C A S A  ( C e n t r o  d e
Atendimento Social ao
Adolescente),  Casa da
Criança São Vicente de
Paulo,  CPSI (Casa da
P r o m o ç ã o  S o c i a l  d a
I m a c u l a d a ) ,  E PA M
(Entidade de Promoção

a  M u l h e r ) ,  I n s t i t u t o
Geração (Projeto Fla-
nelinha e Mudas da Ci-
d a d e /  P r o j e t o  J o v e m
A p r e n d i z ) ,  C a s a  d o
Adolescente I e II,  Lar
Célia Teresa Rodrigues
Soares Hungria, CESIM
( C e n t r o  S o c i a l  I r m ã
M a d a l e n a ) ,  A A D A I
(Associação de Apoio
aos Deficientes  Audi-
tivos de Itapetininga),
APAE (Associação de
P a i s  e  A m i g o s  d o s
Excepcionais), APRIS-
DEF (Associação para
P romoção  e  Inc lu são
Social de Portadores de
Deficiência de Itapeti-
ninga), CEPREVI (Cen-
tro de Pesquisa e Reabi-
litação Visual de Itape-
tininga), SEMEIA I e II
( S e r v i ç o  M u n i c i p a l
Emergencial para a In-
fância e Adolescência),
GAADI (Grupo de Ap-
oio à Adoção de Itape-
t i n i n g a ) ,  I n s t i t u i ç ã o
Nosso Lar e SOS (Ser-
viço de Obras Sociais).
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A Secretaria de Saú-
de realizou na última terça-
feira (dia 17) à noite Au-
diência Pública para pres-
tar contas das ações exe-
cutadas e dos investimen-
tos efetuados no quarto
trimestre de 2008. O even-
to aconteceu no Plenário
da Câmara Municipal e
reuniu cerca de 70 pessoas
entre representantes do
Executivo, do Legislativo,
do Conselho Municipal da
Saúde e da população
itapetiningana.

Durante a iniciati-
va, foram apresentados os
números referentes aos
atendimentos do Programa
Saúde da Criança, Saúde
da Mulher, Programa Saú-
de da Família (PSF), Centro
de Referência e Tratamen-
to de Feridas, Saúde do
Adolescente, CAPS (Cen-
tro de Atenção Psicosso-
cial), Saúde do Trabalha-

Secretaria de Saúde apresenta
resultados em Audiência Pública

A Prefeitura de Ita-
petininga realizou na manhã
desta sexta-feira (dia 20) a
cerimônia de apresentação
do fardamento oficial dos
agentes da guarda municipal.

Com o lema “pro-
teger e servir”, a corpora-
ção, composta por 12 mu-
lheres e 28 homens, pas-

A Prefeitura de Ita-
petininga alterou o valor
do cartão alimentação de
R$ 70 para R$ 100. A
mudança entra em vigor
a  p a r t i r  d e  1 º  d e  f e -
vereiro, com recebimen-
to na próxima recarga,

dor, Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO),
atividades da Vigilância
Epidemiológica e da Vigi-
lância Sanitária, assistên-
cia farmacêutica, quantida-
de de pacientes transpor-
tados para outras cidades,
procedimentos feitos pelo
Programa Ambulatorial a
Pessoas Idosas (PAPI),
ocorrências atendidas
pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Emergên-
cia de Itapetininga (SAME
192) e pelo Hospital Re-
gional, entre outros.

Na Audiência, a po-
pulação também pôde con-
ferir dados referentes ao
Orçamento da Secretaria
de Saúde em 2008, princi-
palmente dos últimos três
meses do ano, de como
este valor foi investido,
tirar dúvidas e fazer suges-
tões para melhorar os
serviços existentes.

Agentes da Guarda Municipal
apresentam fardamento oficial

sou por revista e realizou
uma apresentação para os
presentes.

Atribuições
Além de prevenir

atos de violência em logra-
douros públicos, a corpo-
ração também atua na
coordenação e execução

de atividades de fiscaliza-
ção de trânsito, em parce-
ria com os demais órgãos
competentes.

Com a instituição
da Guarda Municipal, a
Prefeitura cumpriu todas as
especificações do Plano
Diretor com relação à Polí-
tica de Segurança Pública.

A Prefeitura de Itape-
tininga informa que não ha-
verá expediente nos órgãos
públicos segunda e terça-feira
(dias 23 e 24) em virtude do
Carnaval. O atendimento vol-
tará ao normal na quarta-feira
(dia 25) a partir do meio-dia.

Saúde
As Unidades Bási-

Atendimento nos órgãos públicos
voltará na quarta às 12 horas

cas de Saúde (UBSs), as
Unidades de Saúde da
Família (USFs) e os Postos
de Atendimento à Saúde
(PASs) permanecerão fe-
chados na segunda e na
terça-feira (dias 23 e 24) e
voltarão a atender na
quarta-feira (dia 25) a partir
do meio-dia. O Pronto
Atendimento (PA) da Vila

Rio Branco retornará às
atividades a partir da noite
de quarta (dia 25). Já o
Pronto-Socorro Municipal
abrirá normalmente com
reforço de pessoal.

Coleta de lixo
O serviço acontece-rá

nos três dias (23, 24 e 25
de fevereiro) normalmente.

Valor do cartão alimentação
passará para R$ 100

dia 10 de março.
Instituído em maio

de 2008, o benefício é vol-
tado a todos os servidores.
Mais de 3.000 pessoas
entre funcionários ativos,
inativos e pensionistas
são favorecidos pelo

auxílio.
A implantação do

cartão alimentação teve
por objetivo dar ao fun-
cionalismo a possibilida-
de de escolher produtos
e  marcas  de  sua  p re -
ferência.


	pag01.pdf
	pag02.pdf
	pag03.pdf
	pag04.pdf
	pag05.pdf
	pag06.pdf
	pag07.pdf
	pag08.pdf

