
ITAPETININGA, 4 DE SETEMBRO DE 2009 - ANO IV - Nº 171

Imprensa Oficial do Município - Informativo dos Poderes Executivo e Legislativo

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Uma nova unidade
de saúde será instalada em
Itapetininga e irá contribuir
para desafogar os aten-

Prefeitura conquista
Unidade de Pronto Atendimento

dimentos realizados no
Pronto Socorro do Hospital
Regional e nas unidades de
Pronto Atendimento da Vila Rio

Branco e Genefredo Monteiro.
A Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) é vol-
tada aos atendimentos de

urgência e emergência, os
UPA´s 24h, são estruturas
de complexidade inter-
mediária entre as Unidades
Básicas de Saúde e as por-
tas de urgência hospitala-
res, onde em conjunto com es-
tas compõe uma rede orga-
nizada de Atenção às Urgências.

É um serviço, pré-
hospitalar específico para
pequenas, médias urgên-
cias e emergências, inclu-
sive odontológicas. Mas a
Unidade também está
preparada para atender
pacientes graves, até que
sejam removidos para um
hospital de referência.

O Serviço de Aten-
dimento está diretamente in-
terligado ao Serviço de
Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU- 192), que
aperfeiçoa os procedimen-
tos médicos e encaminha os
pacientes ao serviço de sa-
úde adequado à situação.
Com as Unidades móveis, a
idéia é reduzir as filas de es-

pera nos hospitais e oferecer
um atendimento mais quali-
ficado á população.

Em Itapetininga, se-
rão investidos pelo Minis-
tério da Saúde 2,6 Milhões
de Reais na construção do
prédio, aquisição de mobi-
liários e equipamentos. O
valor mensal de custeio (re-
passe do Governo Federal
ao município) será de 250
Mil Reais, o que cobre apro-
ximadamente 50% dos gas-
tos. O restante dos encargos
fica sob responsabilidade da
Prefeitura de Itapetininga.

A nova unidade,
além de atender o município,
irá receber pacientes de Sa-
rapuí, Alambari, Guareí, An-
gatuba, Campina de Monte
Alegre. Está em estudos, pe-
la Prefeitura de Itapetininga,
o local para a instalação do
UPA. A área será definida
pelo posicionamento estra-
tégico para atender a popu-
lação de Itapetininga e com
vias de acesso para os muni-

cípios da região.
Nos municípios da

região serão instaladas as
salas de estabilização, local
onde serão prestados os pri-
meiros socorros aos pa-
cientes. Após essa triagem,
os casos mais graves serão
encaminhados para os
UPAS e unidades hospita-
lares. Em Itapetininga, além
do UPA, serão construídas
duas salas de estabilização.

O UPA terá capa-
cidade de 350 a 400 aten-
dimentos diários, através de
uma equipe de três clínicos
gerais, um pediatra, um cirur-
gião (in loco) e um orto-
pedista (in loco).

Com a UPA e o
SAMU, toda a rede de Saúde
estará interligada, ou seja,
os problemas serão diag-
nosticados e tratados com
maior precisão, propiciando
diretamente melhoria no
atendimento do Pronto So-
corro e Hospital Regional de
Itapetininga.

Este ano, a Prefeitura
de Itapetininga, em come-
moração ao Dia da Indepen-
dência do Brasil e aos 100 anos
do Coreto da Praça Duque de
Caxias, realizará no local uma
série de apresentações.

A solenidade terá
início às 08 horas, e contará
com a presença do Chefe do
Executivo, Militares, Ve-
readores e autoridades lo-
cais. O evento também terá

Prefeitura comemora 7 de setembro na Praça da Matriz
a apresentação da fanfarra
da Escola Municipal de En-
sino Fundamental (EMEF)
Hilda Weiss Trench e a par-
ticipação das escolas Pei-
xoto Gomide, Abílio Fontes, 
Major Fonseca, Profº Darcy
Vieira e Jandira Vieira Mar-
condes, além da Polícia Mi-
litar, Tiro de Guerra, Guarda
Municipal e Guarda Mirim.

Já a programação
musical terá início às 18:15

horas, com a apresentação
da Banda Lira, em seguida
se apresenta a Orquestra de
Violeiros Teddy Vieira, o
Grupo de Choro Sem-
precanção, os Seresteiros
do Divino e o  Coral Muni-
cipal.

A partir das 17 horas,
haverá no recinto, a “Expo-
sição de Artesanatos e Co-
midas Típicas” do Fundo
Social de Solidariedade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2009 – PROCESSO Nº 099/2009
. O Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos e ao analisar o edital do processo em epígrafe,
verificou a necessidade de RETIFICAÇÃO DO EDITAL em relação ao objeto de acordo com o abaixo
exposto: 1 – O edital do Pregão Presencial nº 71/2009, descrevia o objeto nas páginas 01 e 02 como:
“AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA”. 2 – Fica
RETIFICADO o objeto do edital, conforme o disposto na descrição dos itens 01 e 02 do anexo I:
“OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ZERO KM E 01 COLETOR DE LIXO DE 13 M³ PARA O
SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA.”; 3 - Ficam mantidas as demais informações do edital, assim como a
data de realização deste certame licitatório para o dia 14.09.2009 às 14:00 horas na Sala de Reuniões do
Pregão, localizado na Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim Marabá, Itapetininga/SP.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo
nº 103/2009. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: contratação de empresa para locação de tendas para eventos a serem realizados pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo pelo período de 12 meses. INICIO DA SESSÃO: Dia 21.09.2009 a partir
das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2009 - Processo nº 105/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global OBJETO: renovação do seguro da frota de veículos da
Prefeitura Municipal de Itapetininga. INICIO DA SESSÃO: Dia 21.09.2009 a partir das 15:00 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2009 – Processo nº 104/2009. MODALIDADE: Tomada
de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa para a realização de serviços de
recapeamento asfáltico das seguintes ruas do Município de Itapetininga, Rua Expedicionários de
Itapetininganos, Capitão José Leme, São Vicente de Paula, Pedro Marques, Roque Antunes de Almeida e
Antonio Fogaça de Almeida conforme planilha orçamentária, cronograma e memoriais descritivos em
anexo, com o fornecimento de materiais e mão de obra. ENCERRAMENTO: Dia 24.09.2009 às 09:30
horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis a partir do dia 08/09/2009 no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 15.065/2008,
que objetiva o fornecimento de cimento para a Secretaria de Obras, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA:
05.12.2008. 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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 039/2008,
que objetiva a aquisição de emulsão asfaltica cm 30, RR II C, massa asfáltica faixa DER, para a Secretaria
de Obras, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 04.06.2009. 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:

PORTARIA Nº 397, DE 26 DE AGOSTO 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 25.857 de 26 de agosto de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Nereu Marcondes, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V,
lotado na Secretaria de Esportes e Lazer, a partir de 31/8/2009.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 398, DE 31 DE AGOSTO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia José Benedito Lisboa Rolim, para exercer as funções Supervisor, ref. V,
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Departamento de Gestão e Controle
Ambiental, a partir de 31 de agosto de 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 399, DE 1º DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, Salvador Antonio dos Santos, do cargo em comissão de Assessor IV, junto a Secretaria
de Obras e Serviços, partir de 31 de agosto de 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 400, 1º DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Regina Aparecida Fidelis Camargo, para exercer as funções de Assessor
IV, junto a Secretaria de Gabinete, lotada no Departamento Técnico de Atos e Documentos Oficias, a
partir de 17 de agosto de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 401, 1º DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Salvador Antonio dos Santos para exercer as funções de Diretor V, junto
a Secretaria de Obras e Serviços, lotado no Departamento de Limpeza Urbana, a partir de 1º de setembro
de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 402, DE 2 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1º Prorrogar por mais dez dias os efeitos da Portaria nº 392 de 19 de agosto de 2009, que afasta
servidoras municipais em estado de gestação.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

DECRETO Nº 562, DE 14 DE AGOSTO DE 2009.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o Art. 8º, II, da Lei nº 5.299 de 16 de dezembro de 2008, e
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Considerando o requerimento nº 26.879, de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Itapetininga, um crédito
suplementar, no valor de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).
02.05.01 – Secretaria de Saúde
103010009.2027 – 3350.43 – Subvenções Sociais R$ 4.000.000,00
103020009.2069 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 1.800.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$  5.800.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação serão o excesso de arrecadação a verificar no exercício de
2009
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos catorze dias de agosto de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 563, DE 31 DE AGOSTO DE 2009.
Dá nova redação ao art. 6º do Decreto nº 381, de 8 de janeiro de 2008, e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o constante no Protocolado n° 25.179, de 20 de agosto de 2009,
DECRETA:
Art. 1º O Artigo 6º do Decreto nº 381, de 8 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Após o registro do loteamento a Prefeitura efetivará a liberação do ônus hipotecário relativamente
a lotes de terrenos do loteamento “Residencial Gramado I”, permanecendo à garantia hipotecaria gravando
lotes assim descritos: Quadra A –Lotes 1 ao 21; Quadra B- Lotes 1 ao 9;Quadra C- Lotes 1 ao 9, e  dos
Lotes 30 ao 37; Quadra D- Lotes 11, ao 18, e dos Lotes 19 ao 26; Quadra G- Lotes 1 ao 17; Quadra H-
Lotes 11 ao 17, e dos Lotes 18 ao 24, Quadra I- Lotes 1 ao 34, totalizando 128 lotes caucionados, uma
área de 23.115,58 metros quadrados.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 543, de 3 de julho
de 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos trinta e um dias de agosto de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 564, DE 1º DE SETEMBRO DE 2009.
Fica prorrogada a vigência do Decreto nº 432, de 15 de julho de 2008, que dispõe sobre aprovação de
desmembramento denominado Jardim Casa Grande II, de propriedade de Waldomiro Benedito de Carvalho.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e considerando:
A solicitação protocolada sob nº 24.789, de 17 de agosto de 2009, protocolada nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada por mais 180 (cento e oitenta dias) a vigência do Decreto nº 432, de 15 de julho
de 2008, que dispõe sobre aprovação de desmembramento denominado Jardim Casa Grande II, de propriedade
de Waldomiro Benedito de Carvalho, CPF 017.865.558-91, objeto dos processos nº 5.297, de 17 de
março de 2006 e nº 18.233, de 24 de novembro de 2006, tendo por objeto o imóvel localizado no Jardim
Casa grande, constante da matrícula nº 68.863, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca,
constituído pela Quadra “L”, distribuído em 36 (trinta e seis lotes).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete.

DECRETO Nº 565, DE 1º DE SETEMBRO DE 2009.
Fica prorrogada a vigência do Decreto nº 475, de 19 de dezembro de 2008, por 180 (cento e oitenta) dias,
que dispõe sobre aprovação de loteamento denominado “Residencial Queiroz & Hungria”, de propriedade
de Arnaldo Cardoso Hungria.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e considerando:
A solicitação protocolada sob nº 25.829, de 26 de agosto de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada por mais 180 (cento e oitenta) dias, a vigência do Decreto nº 475, de 19 de
dezembro de 2008, que dispõe sobre aprovação de loteamento denominado “Residencial Queiroz &
Hungria”, de propriedade de Arnaldo Cardoso Hungria, RG 20.425.849-SSP/SP e CPF 138.922.928-
92,imóvel objeto da matrícula 61.176, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca, distribuído em
41 (quarenta e hum) lotes.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito ao primeiro dia de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO – 051/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº. 001/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 14 de setembro 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 Comunitário de Saúde – Ref. 05
ÁREA 11 – BAIRRO GRAMADINHO
MICRO ÁREA - 04
NOME R.G. CLASSIF.
PATRICIA FERRAZ DE OLIVEIRA NORONHA 40.294.079-9 5º
ROZANI ALVES DA GAMA MARTINS 25.676.527-3 6º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recurso
administrativo.
Itapetininga, 01 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 052/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº. 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 08 à 14 de setembro 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: Assistente Social - Ref. 11
Nome R.G. Classificação
Clarice Ribeiro 24.396.790-1 9º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recurso
administrativo.
Itapetininga, 01 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 053/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº. 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no
referido Edital, no período de 08 à 14 de setembro 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 R.G. Classificação
Andressa Ribeiro Guimarães Ferreira 45.745.924-4 41º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recurso
administrativo.
Itapetininga, 02 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 054/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 08 à 14 de setembro 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 Educação – Ref 07
Nome R.G Classificação
GEMIMA LACERDA VILAR DE OLIVEIRA 27.001.246-1        127º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 02 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS de AGÊNCIAS
DE PUBLICIDADE para os seguintes serviços a serem prestados nas Festividades programadas pela
Prefeitura Municipal de Itapetininga para o aniversário da cidade, que acontecerá do dia 05 ao dia 08/11/
2009 no Recinto de Exposição “Acácio de Moraes Terra´´:
- Criação de cotas de patrocínios em consonância com o valor de mercado, criando diversas modalidades
de aparição da logomarca das empresas patrocinadoras como por exemplo nas mídias escrita, falada,
impressa e televisada de divulgação do evento ou placas, banners ou outras modalidades de divulgação
visual nas dependências do evento (incluindo sistema sonoro de comunicação e telão de shows), e criação
de cota especial para patrocínio e exclusividade na venda de bebidas, cotas estas a serem  aprovadas pela
Secretaria de Cultura e Turismo;
- Captação de patrocínios de empresas interessadas em vincular sua logomarca conforme as cotas de
patrocínio criadas e devidamente aprovadas pela Secretaria de Cultura e Turismo;
- O oferecimento das cotas a no mínimo 30 (trinta) empresas, além do oferecimento da cota especial a
no mínimo 10 (dez) empresas de bebidas;
- Elaboração de materiais de venda e projetos relatando as características do evento, incluindo visualização
virtual dos locais de venda de patrocínios e mapa do evento (com demonstração da área de shows e demais
atrações);
- Criação e manutenção de site do evento com todas as informações solicitadas pela Secretaria de Cultura
e Turismo.
1)O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria de Cultura e Turismo.
2)As Propostas deverão ser apresentadas e protocoladas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua
Saldanha Marinho nº 107 – centro, até as 15:00 horas do dia 09/09 de 2009, sendo que a abertura do
envelope ocorrerá no mesmo dia às 15:30 horas com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) que
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATOS DO SEPREM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Extrato de Aditamento de Contrato
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada:  Empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda.
Aditamento: nº 02/2009
Objeto: Aditamento e Prorrogação do Contrato nº 04/2007.
Valor Global: 43.500,00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir do dia 23 de agosto de 2009.

Extrato de Contrato
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada:Empresa Moraes & Hungria Comunicações Ltda..
Contrato: nº 06/2009
Objeto: Prestação de serviços para transmissão, ao vivo, em canal aberto ou fechado, de eventos promovidos
pela Câmara Municipal.
Valor Global: 22.000,00
Vigência: 04 (quatro) meses, a partir do dia 18 de agosto de 2009.

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 068, de 1º  de Setembro de 2.009.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM / Nº. 000574/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n° 4.297/99 e Art. 3° da

Com o objetivo de
manter os dados das famí-
lias beneficiadas pelo Pro-
grama Bolsa Família atua-
lizados, a Prefeitura de Itape-
tininga, prorrogou até 31 ou-
tubro, a revisão cadastral
das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família.

Para realizar a atua-
lização cadastral, é neces-
sária a apresentação de do-
cumentos como RG, CPF, Tí-
tulo de Eleitor, Carteira de

Recadastramento do
Programa Bolsa Família

é prorrogado

trabalho. Os interessados
na revisão devem dirigir-se
ao setor de atendimento do
Bolsa Família no Paço Mu-
nicipal, localizado à Praça de
Três Poderes nº 1000 ou a
um dos quatro CRASs de
sua abrangência.

Caso o beneficiário
seja menor de idade é
indispensável à apresen-
tação da certidão de nasci-
mento. A família que não ti-
ver seus dados atualizados

terá o benefício bloqueado.
Endereço dos CRASs: 
CRAS Vila Aparecida

 Rua: Profº Pedro Voss, 26 –
Vila Aparecida;  CRAS Vila
Pa-ulo Ayres Rua: Ribeirão
Branco, 317 – Vila Paulo Ay-
res; 

CRAS Vila Rio Branco
Rua Santíssimo, 41 – Vila
Hun-gria;  CRAS Jardim
Bela Vista Rua: Zenon
Arantes Galvão, 1036 –
Jardim Bela Vista. 

A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Educação, informa
que seguem as inscrições

Seguem as inscrições
para o PROAJA

para o Programa de Alfabe-
tização de Jovens e Adultos
(PROAJA).

Com o tema: “Nunca

é tarde pra aprender”, o
PROAJA pretende alfabe-
tizar gratuitamente, o maior
número possível de muníci-
pes que não tiveram acesso
na idade própria.

Para se inscrever no
programa, os interessados
deverão ter mais de 15 anos
e comparecer a partir de
terça-feira (dia18), na Se-
cretaria de Educação, sedi-
ada no Paço Municipal “Jo-
aquim Aleixo Machado”,
portanto RG, CPF e compro-
vante de residência.
Informações pelo telefone:
(15) 3376.9608.

desejar (em) participar.
3) As agências deverão apresentar o percentual cobrado sobre os valores dos patrocínios, sendo que o
valor remanescente deverá ser gasto nas despesas inerentes ao evento ou depositados nos cofres públicos
municipais;
4)Entende-se pelo valor do patrocínio o valor de venda da agência de publicidade abatendo-se a carga
tributária.
5)Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro 2009.
Fabio Regino Sacco
Secretaria de Cultura e Turismo

Emenda Constitucional n° 41/2003, com     proventos integrais, a partir de 01-09-2009, a funcionária
SONIA MARIA QUEIROZ DE TOLEDO, Atendente de Consultório Dentário, Ref. 07-F, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM



PÁGINA 54 DE SETEMBRO DE 2009

Algumas ruas de Ita-
petininga não serão mais
mão-dupla a partir do pró-
ximo domingo (dia 06). As
mudanças realizadas pela
Prefeitura Municipal, por
meio da Secretaria de Trân-
sito e Cidadania, têm o intu-
ito de adequar as vias de
município ao aumento da
frota, garantindo maior flui-
dez do tráfego e bem estar
dos condutores.

O sentido será único
nas localizações:
Rua Jorge Ozi, sentido úni-
co entre a Rua Expedicio-
nários Itapetininganos e Dr.
João Batista Lobato.
Rua Antonio Fogaça de
Almeida, sentido único en-
tre as Ruas Dr. João Batista

Algumas ruas de Itapetininga terão
novo sentido a partir de domingo

Lobato e Expedicionários
Itapetininganos.
Rua Prof. Roque Antunes
de Almeida, sentido único
entre as Ruas, Cel. Pedro
Dias Batista e Cel. Fernando
Prestes.
Rua Cônego Sizenando Cruz
Dias, sentido único entre as
Ruas João Evangelista e
Cel. Pedro Dias Batista.

As reestruturações
no trânsito fazem parte do
projeto, “Itapetininga edu-
cando para o trânsito, edu-
cando para vida, Trânsito
Seguro Legal”, apresentado
em 27 de maio, pela Se-
cretaria de Transito e Cida-
dania.
Confira o mapa ao lado, com
as indicações das ruas.

Ampliar e aprimorar
a visão plástica e técnica do
desenho e da pintura é o que
propõe o Workshop de Ar-
tes Plásticas “A Linguagem
Visual”, que está com as ins-
crições abertas.

O workshop é gratui-
to e será realizado no Centro
Cultural e Histórico de Itape-
tininga, sob a coordenação
do artista plástico Júlio Vere-
das, no período de 12 a 26
de setembro. As aulas são
direcionadas aos adoles-

Aberta as inscrições para
“Workshop de Artes Plásticas”

centes e adultos, e serão mi-
nistradas aos sábados, das
14 às 17 horas.

Ao todo, são 25 va-
gas oferecidas e, para se ins-
crever, os interessados de-
verão comparecer portan-
do a carteira de identidade
(RG), ao Centro Cultural, das
9 às 17 horas, localizado à
Praça Marechal Deodoro
(Largo dos Amores), 305 –
Centro.

O Workshop “A Lin-
guagem Visual”, realizado

pela Secretaria de Estado de
Cultura e pela Associação
Amigos das Oficinas Cultu-
rais do Estado de São Paulo
(Assaoc), por meio da Ofici-
na Cultural Regional Grande
Otelo e, em parceria com a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo, irá abor-
dar diversas técnicas e exer-
cícios práticos para uma me-
lhor compreensão do apren-
dizado teórico.
Informações:(15) 3272.5879.

Nos últimos anos, a
Prefeitura de Itapetininga
vem desenvolvendo ações,
que visam a valorização dos
servidores municipais.

No mês de Agosto,
a pedido do executivo foi
prorrogado por mais cinco
meses, o abono salarial de
R$ 50,00 aos servidores mu-
nicipais. Com a iniciativa,

Abono salarial é prorrogado
por mais cinco meses

serão beneficiados aproxi-
madamente 3.000 funcioná-
rios, entre inativos, pensio-
nistas e servidores do regi-
me próprio de previdência
social. O abono salarial foi
concedido pela primeira vez
no mês de dezembro de
2008.

Outros benefícios:

Além desta ação,
buscando valorizar seus
funcionários, a Prefeitura
instituiu em 2008, o au-
xílio alimentação no valor
de R$ 60 que, em 2009, já
chega a R$ 100. Soma-se a
estas ações, a elaboração do
Estatuto do Funcionalismo,
uma antiga reivindicação
dos servidores.
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Oferecendo um aten-
dimento diferenciado aos
idosos de Itapetininga, o
Centro de Atendimento à
Melhor Idade (CEAMI) está
com as inscrições abertas
para os idosos que queiram
participar das atividades
oferecidas pela unidade.

CEAMI oferece 16 vagas para idosos

Os interessados de-
vem se apresentar no cen-
tro, acompanhados por um
responsável,  portando RG,
CPF, comprovante de ende-
reço e renda.

Lembrando, que o
idoso deve ter mais de 60
anos, ser ativo e ter renda

familiar até 3 salários
mínimos. Após a inscrição,
será feita uma avaliação por
uma assistente social.

Implantado em 2007
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade, o CEAMI foi cria-
do com o objetivo de ofere-
cer gratuitamente um aten-

dimento de excelência nas
áreas de saúde, cultura, es-
porte e lazer para idosos que
não tenham como pagar por
estes serviços.

Em uma área de 900
m², 41 idosos, realizam
atividades físicas (alonga-
mento, caminhada e dança),

trabalhos manuais (crochê,
tricô, costura, bordado e
pintura) e trabalhos de
memória. A unidade conta
com profissionais especia-
lizados nas áreas de Fisio-
terapia, Psicologia, Educa-
ção Física, além de cuida-
dores e monitores.

De acordo com o
FSS, serão disponibilizadas
16 vagas, sendo 8 no perí-odo
da manhã e as demais no turno
da tarde. O CEAMI, localizado
na Avenida Wenceslau Braz,
369, Vila Aurora, funciona de
segun-da a sexta das 8 às 12
horas e das 13 às 17 horas.

Mais um espetáculo
gratuito do Circuito Cultural
Paulista será realizado em

Circuito Cultural Paulista traz
a peça “Primeiro Amor –

Marat Descartes”

Itapetininga. Nesta sexta-
feira (dia 4), é a vez da peça
teatral: “Primeiro Amor –

Marat Descartes”, no Au-
ditório Abílio Victor, a partir
das 20 horas.

Encenado por Marat
Descartes, o monólogo sem
adaptações do romance de
Samuel Beckett, que narra a
triste história do primeiro
amor de seu sarcástico nar-
rador-protagonista, rendeu-
lhe o Prêmio Shell de melhor
ator em 2007.
-Local: Auditório Abílio
Victor, Praça 9 de Julho, 518
- Centro
Horário: 20 horas
Duração: 70 minutos
Classificação: 16 anos

A Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Vigilância
Epidemiológica, informa te-
ve início nesta semana, a
vacinação contra a Febre A-
marela, para as pessoas que
não foram imunizadas du-
rante a campanha em mea-
dos de abril.

A vacinação foi
preconizada pela Secretaria
Estadual da Saúde, após a
descoberta de primatas
mortos pela doença.

Informamos que a
vacinação contra a Febre
Amarela em Itapetininga,
ocorre em todas as Unida-

Vacinação contra Febre
Amarela teve início

nesta semana

des de Saúde, de segunda á
sexta feira, das 8 as 17 ho-
ras, e faz parte do calendário
de vacinação das crianças,
adolescentes e adultos.

A vacina contra a fe-

bre amarela não é indicada
para mulheres gestantes, be-
bês com menos de 9 meses,
pessoas com alergia grave ao
ovo e pessoas com o sistema
imunológico comprometido.
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Atendendo a uma
antiga reivindicação dos
moradores das Vilas Regina,
Rio Branco, Máximo e Jar-
dim Maria Luiza, a Pre-
feitura de Itapetininga, tra-
balha em  mais um espaço
para a prática de esportes,
passeio e descanso com a
família. O novo empreendi-
mento trata-se da praça que
está sendo construída no
Jardim Maria Luiza.

Localizada às mar-
gens das ruas Genebra Leo-
ntina Matioli e Martha de
Moraes Mateus, a praça, de
6.845,40 m², encontra-se em
fase de acabamento e con-
tará com quadra de areia,
playground, paisagismo e
condições de acessibilidade.

Moradores do Jardim Maria Luiza
terão nova área de lazer

A construção havia
sido interrompida após a em-
presa vencedora da licitação
abandonar os trabalhos. A
Prefeitura de Itapetininga
tomou todas as medidas le-
gais cabíveis para a con-
tinuidade das obras e con-
clusão da praça.

De acordo com a
Secretaria de Obras e Ser-
viços, se não houver impre-
vistos, a área deve ser con-
cluída até o fim de Outubro.

Com a iniciativa, o E-
xecutivo visa  melhorar a pa-
isagem urbanística do mu-
nicípio e implantar um novo
espaço para descanso e pa-
sseio. Ao todo, deverão ser
investidos aproximadamen-
te de R$ 218.841,61.

Para mostrar a
importância do Plano de
Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde
(PGRRS) e da Coleta dessas
substâncias para o muni-
cípio, a Prefeitura de Itape-
tininga, promove na próxima
quarta-feira (dia 09), às 19
horas, no Anfiteatro Alcides
Rossi, anexo ao Paço Muni-
cipal Joaquim Aleixo Ma-
chado, uma reunião técnica
sobre Resíduos de Serviços
de Saúde.

A reunião será
destinada aos profissionais
de saúde, dos estabele-
cimentos de saúde públicos
e privados (clínicas médicas,
consultórios odontológi-
cos, drogarias, farmácias, la-
boratórios e clínicas veteri-

Prefeitura promove reunião técnica sobre PGRRS
nárias) e, também aos que
trabalham em estúdios de
tatuagem e piercing.

A Vigilância Sanitária
tem o objetivo de disponi-
bilizar e discutir informações
técnicas relacionadas ao
(PGRRS) e esclarecer pon-
tos a respeito do Geren-
ciamento de Resíduos(RSS)
como (coleta, armazena-
mento, transporte, trata-
mento e destinação final).

Os geradores de Re-
síduos de Serviços de Saú-
de são todos os que ge-ram
resíduo nas atividades
médicos-assistenciais, hos-
pitalares e similares, classi-
ficado com suas carac-
terísticas de risco. Todo ge-
rador de RSS deverá ela-
borar o Plano de Gerencia-

mento de Resíduos de
Serviços de Saúde – PGRSS.

O Plano de Geren-
ciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde é o do-
cumento que aponta e des-
creve ações relativas ao ma-
nejo dos resíduos sólidos,
observadas suas carac-
terísticas no âmbito dos
estabelecimentos, contem-
plando os aspectos refe-
rentes à geração, segrega-
ção, acondicionamento, co-
leta, armazenamento, trans-
porte, tratamento e desti-
nação final, bem como a
proteção à saúde pública.

O Paço Municipal
Joaquim Aleixo Machado
está localizado à Praça dos
Três Poderes, 1000 – Jardim
Marabá
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Na próxima terça-
feira (8), Itapetininga inicia
a semana da “Campanha de
Vacinação Antirrábica 2009”.
Com o objetivo de combater
o vírus da doença entre os
animais, uma vez que ele é
transmissível aos adultos, a
Prefeitura de Itapetininga
imunizará cães e gatos até o
dia 30 de setembro.

Esta campanha é
voltada para a imunização
de animais a partir de três
meses de idade, inclusive fê-
meas que estejam em perí-
odo de gestação, amamen-
tação ou que estejam toman-

Campanha de Vacinação Antirrábica
terá início na próxima terça-feira

do medicação.
Segundo a Secre-

taria de Saúde, não se-rão
disponibilizadas doses para
serem levadas, portanto, os
animais deverão ser encami-
nhados aos postos de
vacina-ção. No caso de cães
das raças Pit Bull, Rot-
tweiller e Mastim Napoli-
tano, os donos precisam le-
var focinheira. Os animais
dessas raças que não esti-
verem com focinheira, não
serão vacinados.

A raiva é uma doen-
ça fatal que pode ser trans-
mitida aos seres humanos

por animais domésticos,
como cães e gatos. A
contaminação ocorre por
meio de contato com a saliva
de animal infectado, seja por
meio de mordidas ou através
da pele ou mucosas.

De acordo com a
Vigilância Epidemiológica,
duas equipes percorrerão
101 pontos  nas  áreas
urbana e rural do município
até 30 de setembro, para
imunizar cerca de 25 mil ani-
mais na cidade, número maior
que em 2008,  quando 20.106
cães e 1.127 gatos foram
imunizados.

* E Igreja Presbiteriana
·Dia 26/09 – Vacinar na UIPA das 15:00 às 16:00 horas.
·Do dia 28/09 ao dia 30/09 – na CEAGESP – r: Orlando Scolto, 68 – Vl. Arlindo Luz, das 8:00
às 11:00 hs e das 13:00 às 17:00 hs.
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