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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Os moradores das
Vilas Santa Isabel, Mazzei,
Conjunto Habitacional Nina
Piedade, Alto da Vila San-
tana, Piedade e Jardim Santa
Inês, nos próximos meses
poderão contar com a nova
ponte de concreto armado
que está sendo construída
na Vila Piedade.

Fruto do convênio
firmado entre a Prefeitura de
Itapetininga e o Governo do
Estado de São Paulo, a nova
ligação entre a Avenida
Flávio Soares Hungria
(Marginal dos Cavalos) e a
Rua Noé Batista Brizola
encontra-se em fase de
moldagem de vigas de
concreto armado.

A obra de 360 m² terá
30 m de comprimento por 12
m de largura e contará com
passeio público nas laterais.
De acordo com a Secretaria
de Obras e Serviços, devem
ser investidos ao todo R$

Prefeitura trabalha na construção
da nova ponte da vila Piedade

930.967,00 na melhoria, entre
recursos municipais e
estaduais.

A nova ponte irá
oferecer maior segurança
aos pedestres e motoristas
que a utilizam, além, tam-
bém, de diminuir a quan-
tidade de detritos repre-
sados, o que prejudica a va-
zão do ribeirão nos dias de
chuva.

Há exatamente 20
anos a população local rei-
vindica a substituição da
atual ponte de madeira por
uma de concreto armado.

A construção, que
teve início no mês de maio,
se não houver imprevistos,
deve ser entregue em de-
zembro. Segundo a Adminis-
tração Municipal, a próxima
etapa será a captação de
recursos para obras de
drenagem e pavimentação
da Rua Noé Batista Brizola
(que dá acesso a passagem).

Tecnologia de ponta
em escolas municipais. É
com isso que alunos pode-
rão contar em alguns meses
nos laboratórios das uni-
dades de ensino de Itape-
tininga.

Buscando inovar a
maneira de ensinar e tornar as
aulas mais atraentes, além de
facilitar o acesso a novos con-
teúdos por meio da internet, a
Prefeitura de Itapetininga,
com recursos do Município,
implantará lousas digitais
em escolas da rede de en-
sino. Em licitação, as lousas

Prefeitura implantará lousas digitais em escolas municipais
estão orçadas em120 mil re-
ais.

A novidade, que vem
sendo adotada em diversas
regiões do país, deixará ain-
da mais dinâmica a educa-
ção em nível de recurso di-
dático. A lousa digital trans-
forma um computador e um
projetor em uma eficiente
ferramenta de ensino. Como
não necessitam de alimen-
tação elétrica, proporcionam
também maior segurança em
sua utilização.

Apenas com o toque
dos dedos, é possível aces-

sar a internet, abrir arquivos,
fazer buscas, arrastar figu-
ras e até programar a gra-
vação de conteúdos de pro-
gramas.

Com uma ‘caneta’o
professor pode escrever,
destacar, sublinhar, dese-
nhar, entre outras funções.
Outro recurso permite
gravar a voz do professor e
imagens, que poderão ser
reproduzidas posterior-
mente.

Após a instalação,
os professores passarão
por capacitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2009 - Processo nº 106/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Aquisição de 02 veículos zero km, tipo
motocicleta, gasolina, adaptada para uso da Guarda Municipal, conforme especificações no Anexo I.
INICIO DA SESSÃO: Dia 25.09.2009 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2009 - Processo nº 107/2009. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de veículos 0 km ano
modelo 2009/2010, adaptado para uso da Guarda Municipal de Itapetininga, conforme as especificações
do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 25.09.2009 a partir das 15:00 horas.
ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2009 PROCESSO
Nº: 101/2009 OBJETO: aquisição de lousas digitais para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental. A
data de realização deste certame que estava inicialmente marcada para o dia 15.09.2009 às 10:00 horas
fica alterada para o dia 17.09.2009 às 10:00 horas, na sala de Reuniões, localizada na Praça dos Três
Poderes, n.º 1.000, 1° andar, em Itapetininga (SP), mantendo-se as demais disposições editalícias.
ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2009 (ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS). PROCESSO Nº: 102/2009 OBJETO: aquisição de chocolate em pó 32% de
cacau para a Merenda Escolar. A data de realização deste certame que estava inicialmente marcada para o
dia 15.09.2009 às 14:00 horas fica alterada para o dia 17.09.2009 às 15:00 horas, na sala de Reuniões,
localizada na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, 1° andar, em Itapetininga (SP), mantendo-se as demais
disposições editalícias.
OS EDITAIS estarão disponíveis a partir do dia 14/09/2009 no site www.itapetininga.sp.gov.br. Já os
editais dos Pregões Presenciais nº 73 e 74/2009 já estão disponíveis no site. Maiores Informações pelo
Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2009 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial
n.º 60/2009 - Processo n.° 086/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), que objetiva a Aquisição de
650.000 pães de sanduíche de 30 gramas, para a Merenda Escolar, realizado conforme Ata de Sessão
Pública, datada de 14 de agosto de 2009, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta
Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o
objeto licitado ao proponente:  1) CLAUDIO DE  CARVALHO ITAPETININGA ME, vencedor do Item
01, no valor total de R$ 0,17 por unidade.
EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2009-1 CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial nº 51/2009 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) PROCESSO Nº: 073/2009 OBJETO: aquisição de iogurte com polpa de frutas para a
Merenda Escolar. DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Fernando Zulian de Carvalho
ME para o fornecimento do item 01, conforme os valores unitários já publicados no termo de homologação.
ASSINATURA: 03.08.2009. VIGÊNCIA: 12 meses PROPONENTES: 01.
EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2009-1 CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial nº 52/2009 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) PROCESSO Nº: 074/2009 OBJETO: Aquisição de Botijões P 45 Para o Departamento de
Merenda Escolar. DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Pikê Comércio de Gás Ltda ME,
para o fornecimento do item 01, conforme os valores unitários já publicados no termo de homologação.
ASSINATURA: 03.08.2009. VIGÊNCIA: 12 meses PROPONENTES: 02.
EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2009-1 CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial nº 55/2009 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) PROCESSO Nº: 080/2009 OBJETO: Conserto de Pneus, Alinhamento e Balanceamento.
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Marcos da Silva Colaço - ME para o fornecimento
dos itens 01 a 07, conforme os valores unitários já publicados no termo de homologação. ASSINATURA:
31.08.2009. VIGÊNCIA: 12 meses PROPONENTES: 01.
EXTRATO DE TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2009-1 CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial nº 57/2009 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) PROCESSO Nº: 082/2009 OBJETO: Aquisição de Queijo Tipo Petit Suice, Requeijão
Cremoso, Leite Fermentado Desnatado Adoçado Para a Merenda Escolar. DETENTORA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS: Fernando Zulian de Carvalho ME, para o fornecimento dos itens 01, 02 e 03,
conforme os valores unitários já publicados no termo de homologação. ASSINATURA: 31.08.2009.
VIGÊNCIA: 12 meses PROPONENTES: 01. Itapetininga, 10 de setembro de 2009. ROBERTO RAMALHO
TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – Setor de Fiscalização

E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
Itapetininga, 08 de setembro de 2009.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 582/09 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco Erasmo Galvão – Vila Nova Itapetininga, com inscrição
cadastral n. 01.12.103.0181.001 e 01.12.103.0209.001, no valor de R$ 221,16 (Duzentos e vinte e um
reais e dezesseis centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997,
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 2551/09/2009 de 04.09.2009;
- 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.
Cláudio César Bassi
Diretor Depto. Receita

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – Setor de Fiscalização

E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
Itapetininga, 08 de setembro de 2009.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 583/09 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Oziris M. Siqueira – Morada do Sol, com inscrição cadastral n.
01.13.203.0106.001, no valor de R$ 110,58 (Cento e dez reais e cinqüenta e  oito centavos), tendo em
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter
convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 2552/09/2009 de 04.09.2009;
- 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.
Cláudio César Bassi
Diretor Depto. Receita

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – Setor de Fiscalização

E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
Itapetininga, 08 de setembro de 2009.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 584/09 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Oito – Morada do Sol, com inscrição cadastral n. 01.13.207.0126.001,
no valor de R$ 110,58 (Cento e dez reais e cinqüenta e  oito centavos), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente conservado o
referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 2553/09/2009 de 04.09.2009;
- 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.
Cláudio César Bassi
Diretor Depto. Receita

LEI Nº 5.327, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico (custo adicional e custo suplementar) que o
Município de Itapetininga tem em face do Serviço de Previdência Municipal - SEPREM” 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
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sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Município de Itapetininga, para promover o perfeito equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de
Previdência gerido pelo SEPREM – Serviço de Previdência Municipal, nos termos do caput do art. 1º da
Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998 e inciso II do art. 5º da Portaria nº 204 de 10 de Julho de 2008,
deverá realizar contribuições adicionais para a amortização do déficit atuarial observado nas suas avaliações
atuariais anuais.
Art. 2º Além da contribuição normal mensal de 13%, prevista na Lei Municipal nº 4.297, de 28 de julho
de 1999, a Prefeitura Municipal de Itapetininga pagará ao SEPREM contribuição adicional.
§ 1º A Contribuição referida no artigo 2º será de 3% (três por cento) ao mês, incidente sobre a base de
contribuição dos servidores ativos, podendo ser revista de acordo com o resultado da avaliação atuarial
anual.
§ 2º Na hipótese de alteração da alíquota, deverá ser respeitado o prazo remanescente de 35 anos a partir
de sua instituição.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 01 de janeiro
de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2009.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

COMISSÃO PERMANENTE
1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º -   Objeto:   Conforme  Portaria  nº. 384  de  12 de  agosto de 2009,  nomeando a Comissão  Permanente
de  Sindicância e conforme Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII,
Artigo 241 e seus §§,  serão  apurados  possíveis  responsabilidades  com   referência aos fatos relatados no
Memorando Interno, datado de 02/09/2009.
Itapetininga, 08 de setembro de 2009
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE

Edital de Convocação
Edital de convocação para Eleição da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Distrito da Conceição
e Adjacências.
Ficam convocados os moradores do Distrito da Conceição, Pinhal, Pinheiro Alto e São Bento para
Eleição da Diretoria e aprovação de Estatuto da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Distrito da
Conceição para o Biênio 2009-2011, a realizar-se no dia 30 de Setembro de 2009, as 19h00min, no Sítio
Três Irmãos.
Itapetininga, 04 de setembro de 2009.
Alcides Paulino

ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CINCO MEMBROS DO SEGUNDO CONSELHO
TUTELAR DE ITAPETININGA/SP

Resolução nº. 006/2009
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA,
através de sua Comissão Eleição, com base nas disposições contidas no E.C.A., nos termos das Leis
Municipais nº. 5.075, de 14/06/2006 e 5.267, de 11.06.2008, bem como na Deliberação Administrativa
nº. 001/2009 do CMDCA, resolve:
Conforme o Edital de Convocação n. 06/09, PRORROGAR as inscrições de eleição para Provimento de
05 (cinco) membros do Segundo Conselho Tutelar de Itapetininga, para o período de 14 DE SETEMBRO
DE 2.009 a 22 de SETEMBRO de 2.009, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, situada na Rua dos Expedicionários Itapetininganos, nº. 1.389, das 08h00m às 11h00m e das
13h30m às 16h00m, para o triênio 2009/2.012;
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido a presente resolução, afixe-se e publique-se.
Itapetininga, 09 de setembro de 2009.
MÁRIO DONATO SAMPAIO
PRESIDENTE DO CMDCA

PORTARIA Nº 403, DE 4 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as informações constantes no protocolado nº 26.426, de 31 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Carla Fernanda Rodrigues Silveira,
Professora de Educação Básica II – Fundamental, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 2/9/2009,
nos termos do artigo 136, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 201, de 20/2/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto- Escriturária

PORTARIA Nº 404, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as informações constantes no protocolado nº 27.256, de 8 de setembro de 2009, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Maria Angela Tureli Martinho, contadora da Prefeitura CRC nº 182.285-O-3
e o Senhor Fábio Regino Sacco, Secretário de Cultura e Turismo, para exercerem as funções de Gestor e
Responsável Técnico do convênio a ser firmado com a Secretaria de Estado da Cultura.
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 405, DE 9 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 Retificar a Portaria nº 395, de 25 de agosto de 2009, onde se lê: Diretor V, leia-se Assessor V.
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 406, DE 9 DE SETEMBRO DE 2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 27.150, de 8 de setembro de 2009, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Patrícia Ferraz de Oliveira, Serviços Gerais, Ref. 03, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 8/9/2009.
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

DECRETO Nº 566, DE 1º DE SETEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre reajuste da tarifa de transporte coletivo.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais;
Considerando o constante no requerimento nº 18.008, de 15 de junho de 2009, protocolado nesta
Prefeitura Municipal;
Considerando a análise e parecer do Conselho Municipal de Transportes Coletivos de Itapetininga; e
Considerando o parecer do Procurador Geral do Município;
DECRETA:
Art. 1º O preço da tarifa para o transporte coletivo no Município é fixado em R$ 1,50 (um real e
cinqüenta centavos), a partir da presente data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO – 055/2009
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 14 à 18 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 manifestarem interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.

Cargo: Auxiliar de Educação – Ref 07
Nome R.G Classificação
Ana Cristina Pereira Rafael 22.119.896 128º
Alessandra Regina Clemente de A. Lima 29.649.872-5 129º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 10 de setembro de 2009.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
RESOLUÇÃO Nº 544 de 03 de setembro de 2009

Dispõe sobre alteração de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga,
instituído pela Resolução n° 323, de 28 de abril de 1970.
(Projeto de Resolução nº 05/2009 de autoria dos Vereadores Adilson Marcos Nicoletti, Antonio Marcos da
Silva Polyceno, Heleno de Souza, Hiram Ayres Monteiro Júnior, Marcelo Nanini Franci, Marcos de
Almeida Cunha, Marcos José Nanini de Oliveira e Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima ).
Dr. Heleno de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Os dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapetininga, instituído pela
Resolução n° 323, de 28 de abril de 1970, a seguir enumerados, passam a vigorar na seguinte conformidade:
I – O artigo 20:
Art. 20. As sessões ordinárias, com limite de duração máxima de 4 (quatro) horas, serão realizadas às
segundas-feiras, a partir das 20 (vinte) horas.
Parágrafo único. O limite previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado a requerimento de qualquer
Vereador, desde que aprovado pelo Plenário.
II – O artigo 22:
Art. 22. As sessões ordinárias, ressalvada a hipótese prevista no art. 25, deste Regimento, transcorrerão
com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa, observando-se a seguinte ordem:
I – expediente;
II - ordem do dia, e
III - explicação pessoal.
III – O artigo 23:
Art. 23. Durante o expediente serão desenvolvidos os seguintes trabalhos:
I - leitura da ata da sessão anterior;
II - leitura da correspondência oficial recebida pela Secretaria da Câmara;
III – leitura na íntegra e discussão das respostas aos requerimentos dos Vereadores;
IV - leitura dos novos projetos que, após serem acolhidos como objeto de deliberação pelo Plenário, serão
encaminhados às comissões competentes para parecer;
V - leitura das moções, que serão encaminhadas à Comissão de Justiça, Redação e Cultura, para parecer;
VI - leitura dos pareceres das Comissões;
VII - leitura das indicações, franqueando-se a palavra aos seus autores, pelo tempo de 3 (três) minutos;
VIII - leitura, discussão e votação dos requerimentos; e
IX - informações da Presidência.
§ 1º O tempo do expediente será de 3 (três) horas em cada sessão ordinária.
§ 2º A primeira hora, prorrogável por 30 (trinta) minutos, a critério do Plenário, será destinada aos atos
previstos nos incisos I, II e III, deste artigo.
§ 3º Não sendo utilizada integralmente a primeira hora para os fins estabelecidos no parágrafo anterior,
o tempo remanescente poderá, a critério da Presidência, ser destinado à manifestação de terceiros,
transformado em intervalo ou ser usado para dar continuidade à sessão.
§ 4º Na hipótese de falta de matéria a ser tratada na Ordem do Dia, o tempo do expediente poderá ser
prorrogado até o limite de duração máxima de cada sessão, a requerimento de qualquer Vereador, desde que
aprovado pelo Plenário.
§ 5º A leitura do requerimento legislativo se fará apenas com relação à ementa a ele referente e a leitura
de seu inteiro teor será feita somente a pedido do autor.
§ 6º A Secretaria tornará disponível a todos os Vereadores o conteúdo da pauta a ser tratada em cada sessão
ordinária.
IV – O § 1º e 2º, do artigo 44:
Art. 44..................................................................................................................
 § 1º O Vereador poderá apresentar até 5 (cinco) requerimentos por sessão, podendo ser no máximo 3
(três) indicações e 2 (dois) registros de voto de pesar ou de congratulação.
§ 2º Somente serão lidos na sessão os requerimentos protocolados na Secretaria da Câmara até às 18:00
(dezoito) horas do primeiro dia útil imediatamente anterior ao da sessão ordinária, ficando automaticamente
incluídos na pauta da próxima sessão os requerimentos apresentados fora desse prazo.
V – Os parágrafos 2º e 3º do art. 44 ficam renumerados como parágrafos 3º e 4º, respectivamente.
VI – O parágrafo único do art. 46:
Art. 46.................................................................................................................
Parágrafo Único. Cada Vereador poderá apresentar, em cada sessão, até 3 (três) indicações.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal, 03 de setembro de 2009.
Dr. Heleno de Souza
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Diretora Legislativa

A Prefeitura de Itapetininga informa que partir de 06 de outubro, o pagamento do
salário será realizado através do Banco Santander, conforme convênio firmado
entre o Município e instituição financeira.

A abertura de conta corrente será necessária, somente para aqueles que ainda
não são correntistas banco Santander.

O atendimento para a abertura da conta corrente será realizado de 15/09/2009
até  23/09/2009. Para os  aposentados, inativos e pensionistas, das 11 às 16 h
na Agência do Santander – Centro, e para os funcionários ativos, no Anfiteatro
Municipal, Paço Municipal, das 09 às 17h . Deverá ser apresentada cópia simples,
junto ao original, dos seguintes documentos:

 RG – Documento de Identidade – Cópia frente e verso.
CPF – Cadastro de Pessoa Física – Cópia frente e verso.

Comprovante de endereço com prazo inferior a 60 dias da data de vencimento,
podendo ser um dos seguintes: Conta de luz (frente e verso), conta de água,
conta de telefone fixo, IPTU, contrato de locação (cópia autenticada com firma
reconhecida).

Se casado (a), apresentar nome completo do cônjuge, número do CPF, data de
nascimento e data do casamento.

ATENÇÃO
O procedimento para abertura de conta conjunta se for o caso, será explicado no
momento do atendimento a cada funcionário.

Outras informações, pelo Serviço de Previdência Municipal – SEPREM através
dos fones: 15 - 32710728 ou  32717389

COMUNICADO
Funcionários ativos, inativos, aposentados e pensionistas:

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 069, de 08 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 /  N° 000578/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41, com     proventos integrais, a partir de 09-09-2009, a funcionária MARIA
HELENA DE OLIVEIRA VIEIRA, Auxiliar de Educação, Referência 07-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

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 070, de 08 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 nº. SEPREM / 000579/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos integrais, a partir de 09-09-2009, o funcionário
ALCÍLIO PEREIRA DE OLIVEIRA, Oficial Conservação de Vias, Referência 06-E, lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM /Nº. 071, de 08 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 nº. SEPREM / 000580/2009,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos integrais, a partir de 09-09-2009, o funcionário
NEREU MARCONDES, Professor Orientador de Equipes, Referência 11-G, lotado na Secretaria Municipal

de Esportes e Lazer.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM N° 072, de 08 de Setembro 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 SEPREM N° 000581/2009,
R E S O L V E:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, inciso III, da Lei Municipal n° 4.297/99 e Art. 6ºda
Emenda Constitucional nº. 41/2003, com proventos integrais, a partir de 09-09-2009, a funcionária
MARIA APARECIDA GIANELLI DE CAMPOS, Professora de Educação Básica II, Infantil, Faixa 02-E,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM
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Prefeitura apresenta em reunião PGRSS
A Prefeitura de Ita-

petininga realizou
na noite de ontem

(dia 09), no Anfiteatro
Alcides Rossi, anexo ao
Paço Municipal Joaquim
Aleixo Machado, reunião
técnica para apresentação
do Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS).

O PGRSS é um docu-
mento que aponta e descre-
ve as ações relativas ao ma-
nejo de resíduos sólidos,
observadas as característi-
cas nos estabelecimentos,
contemplando os aspectos
referentes à geração, segre-
gação, acondicionamento,
coleta interna, armazena-
mento, transporte, trata-
mento e destinação final,
bem como os aspectos rela-
tivos à proteção à saúde pú-
blica e segurança ocupacio-
nal do pessoal envolvido
nas etapas do gerenciamen-
to de resíduos.

O evento reuniu
profissionais de saúde, dos
estabelecimentos de saúde
públicos e privados (clínicas
médicas, consultórios o-
dontológicos, drogarias, far-
mácias, laboratórios e clíni-
cas veterinárias) e, também
aos que trabalham em estú-
dios de tatuagem e piercing.

Os geradores de Re-
síduos de Serviços de Saú-
de (RSS) são todos os que
geram resíduo nas ativi-
dades médicos assistenci-
ais, hospitalares e similares,
classificado com suas ca-
racterísticas de risco. Todo
gerador de RSS, a partir do
recebimento de notificação
da Vigilância Sanitária, terá
30 dias para o início do pro-
cesso de coleta, tratamento,
disposição final dos resí-
duos por conta própria e o
prazo de 60 dias para ela-
boração do Plano de Geren-
ciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde – PGRSS.

Na última terça-feira
(8), Itapetininga deu início à
Campanha de Vacinação
Antirrábica 2009. Com o
objetivo de combater o ví-
rus da doença entre os ani-
mais, uma vez que ele é
transmissível aos adultos, a
Prefeitura de Itapetininga,
imunizará cães e gatos até o
dia 30 de setembro.

De acordo com a
Vigilância Epidemiológica,
duas equipes percorrerão
101 pontos nas áreas urba-
nas e rurais do município,
para imunizar cães e gatos.
Este ano, deverão ser imu-
nizados cerca de 25 mil ani-
mais na cidade, número mai-

Itapetininga segue com Campanha de Vacinação Antirrábica 2009
or que em 2008,  quando
20.106 cães e 1.127 gatos fo-
ram imunizados.

Esta campanha é
voltada para animais a patir
de três meses de idade, in-
clusive fêmeas que esti-
verem em período de ges-
tação, amamentação ou que
estejam tomando medi-
cação devem ser imuni-
zados.

Segundo a Secre-
taria de Saúde, não serão
disponibilizadas doses para
serem levadas, portanto, os
animais deverão ser en-
caminhados aos postos de
vacinação. No caso de cães
das raças Pit Bull, Rot-

tweiler, Mastim Napolitano,
os donos precisam levar fo-
cinheira. Os animais dessas
raças que não estiverem
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 conta-
minação ocorre por meio de
contato com a saliva de ani-
mal infectado, seja por meio
de mordidas ou através da
pele ou mucosas.

A vacina é gratuita e
é forma mais eficaz de pre-
venir a raiva, por isso todos os
animais  devem  ser imunizados.
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A Prefeitura de
Itapetininga realiza na
próxima terça-feira (dia 16)
às 15 horas, a ce-
rimônia da entrega
simbólica das li-
xeiras padroniza-
das de coleta sele-
tiva, na EMEF
Profª Loide Lara,
no Bairro Tabo-
ãozinho.

O projeto
de autoria da Secretaria de
Educação, em parceria com
a Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, tem por
objetivo despertar a cons-
ciência para importância da

Entrega de Lixeiras acontece nesta terça-feira
conservação e preservação
do meio ambiente, através
da educação ambiental e da

formação de
agentes multi-
plicadores.
 O processo de
implantação das
lixeiras, já foi
iniciado e ainda
neste mês 71
unidades da Re-
de Municipal,

contarão com o recurso.
Durante o evento

também haverá a apre-
sentação de teatro e música
sobre o tema, com participa-
ção das crianças da EMEF.

71 unidades
da  Rede

Municipal
serão

beneficiadas
com a medida

A Prefeitura de Ita-
petininga abriu licitação pa-
ra aquisição de mais um ca-
minhão e um coletor com-
pactador de lixo para o mu-
nicípio.

Prefeitura abre licitação para
aquisição de caminhão coletor de lixo

Os recursos para a-
quisição, no valor aproximado
de 400 mil reais, fazem parte do
Projeto Município Verde da
Secretaria do Meio Ambien-
te do Estado de São Paulo.

O veículo, que terá a
capacidade para transportar
13 metros cúbicos de lixo, irá
auxiliar as ações em favor do
meio ambiente e da socie-
dade local.

Ontem (dia 10), a Esco-
la Técnica (ETEC) “Edson Gal-
vão”, realizou a Formatura
dos alunos do curso “Téc-

Alunos de curso da ETEC “Edson
Galvão” se  formaram nesta quinta

nico em Agricultura Famili-
ar”. O evento aconteceu na
Escola Estadual  Prof Evô-
nio Marques, no Distrito da

Varginha. Ao todo, 25 for-
mandos receberam o Ates-
tado de Conclusão de Curso,
que teve duração de18 meses).

Neste sábado (dia
12), a Prefeitura de Itape-
tininga, em parceria com a
Federação Paulista de Xa-
drez (FPX), inicia o 1º Fes-
tival Internacional de Xa-
drez.

O evento acontece a
partir das 08:30 horas no Ho-
tel Colonial, localizado à Rua
Saldanha Marinho, 260. A
primeira competição do tor-
neiro será o Campeonato
Zonal Paulista, que classi-
ficará para a Semifinal do
Campeonato Brasileiro e
contará pontos para o ran-

1º Festival Internacional de
Xadrez terá início neste sábado

king mundial de xadrez.
No convênio assi-

nado com a FPX, além da
realização de torneios que
irão auxiliar aos enxadristas
locais a fazer parte do ran-
king mundial, prevê a capa-
citação dos professores da
rede municipal para lecionar
aulas de xadrez.

A entrada é franca e
toda população pode con-
ferir os jogos.

Outras informações
podem ser obtidas no site
do festival www.fpx.com.br/
2009/itapetininga.
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Equipe de Itapetininga vence
a 2ª Copa Tatuí de Basquete

Um jogo disputado
ponto a ponto, assim foi a
final da 2ª Copa Tatuí de
Basquete, entre as equipes
sub 21 masculinas, de Itape-
tininga e Tatuí, realizada no
último sábado.

O jogo aconteceu no
Ginásio Municipal Mário
Carlos Martins e terminou

com a vitória da equipe Ita-
petiningana. Com o placar
de 52 a 45, o município tam-
bém levou o prêmio de me-
lhor cestinha.

Este resultado é fru-
to dos treinos diários dos a-
tletas que vêm se des-
tacando no basquete, que,
inclusive, nos Jogos Regio-

nais de São Roque, fatura-
ram o terceiro lugar, medalha
de bronze.

A 2ª Copa Tatuí de
Basquete envolveu 20 equipes
das cidades de Tatuí, Itapeti-
ninga, Sorocaba, Salto, Tietê,
Capivari e Cerquilho. O tor-
neio teve duração de 6 meses e
reuniu mais de 200 atletas

Dando continuidade
ao Programa de Capacitação
de suas equipes de trabalho,
a Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Promoção Social, promove-
rá o curso “Metodologia So-
cial para o Trabalho com
Famílias, no Âmbito de
SUAS/CRAS, Articulada ao
Plano de Desenvolvimento
Familiar”.

Promoção Social segue com
cursos de capacitação

A capacitação é dire-
cionada aos funcionários da
Promoção Social e tem como
objetivo proporcionar ins-
trumentalização de meto-
dologias para o trabalho
com famílias, visando con-
tribuir na efetiva eman-
cipação das mesmas, além
do aprimoramento social no
atendimento às famílias para
a formulação do Plano de

Desenvolvimento Familiar
(PDF).

O curso terá carga
horária total de 28 horas, di-
vididas em quatro dias (sex-
tas-feiras) – dias 4 e 18 de
setembro, 2 e 16 de outubro
– das 8:30 às 17:30 horas, na
Associação Comercial de
Itapetininga, sediada à Rua
José Bonifácio, 608 –
Centro.

A Prefeitura de
Itapetininga, por meio da Se-
cretaria de Educação, assi-
nou o termo de compro-
misso para integrar o Movi-
mento Todos pela Educa-
ção, no qual os municípios
se comprometem em elabo-
rar e executar ações para me-
lhorar a qualidade da educa-
ção.

A administração mu-
nicipal está comprometida
em trabalhar para garantir

Prefeitura assina o termo de compromisso do Movimento Todos pela Educação
que todos os munícipes
tenham educação de quali-
dade, e para alcançar até
2012, as 5 metas propostas
pelo “Movimento Todos pe-
la Educação”:
·Toda criança e jovem de 4 a
17 anos na escola;
·Toda criança plenamente
alfabetizada até os 8 anos de
idade;
·Todo aluno com apren-
dizado adequado à sua sé-
rie;

·Todo jovem com o Ensino
Médio concluído até os 19
anos;
·Investimentos em Educa-
ção ampliados e bem geri-
dos.

O compromisso efe-
tivo deve-se realizar através
da valorização da edu-
cação, da escola e do pro-
fessor, a fim de integrar a es-
cola, famílias e comunidade;
acompanhar e divulgar os re-
sultados da educação no

Brasil, no seu estado, muni-
cípio ou escola; acom-
panhar e exigir o uso efi-
ciente e ético dos recursos
destinados à educação; or-
ganizar, apoiar e desenvol-
ver projetos com foco nas 5
metas; incentivar o aumento
de escolaridade e de desem-
penho escolar e; ajudar as
escolas na gestão e na
melhoria da infraestrutura.

Todos pela Educação

O Brasil só será verda-
deiramente independente,
quando todos seus cida-
dãos tiverem uma educação
de qualidade. Partindo des-
sa ideia, representantes da
sociedade civil, educado-
res, organizações sociais,
iniciativa e gestores públi-
cos de educação se uniram
no Todos pela Educação:
um movimento que tem co-
mo objetivo contribuir para
que o país consiga garantir

educação de qualidade para
todos os brasileiros.

O Todos pela Edu-
cação não é um projeto de
uma organização específi-
ca, mas sim, um projeto de
Nação. É uma união de es-
forços, em que cada cida-
dão ou instituição é cores-
ponsável e se mobiliza, em
sua área de atuação, para
que todas as crianças e
jovens tenham acesso à um
ensino de qualidade.



PÁGINA 8 11 DE SETEMBRO DE 2009

Que tal aprender a
preparar pizza, nhoque, ca-
nelone, lazanha, bordar flor
de voal, rosa raiada, flor de
sianinha e ainda ganhar di-
nheiro com a comerciali-
zação destes produtos?

Há cinco anos, o
Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS) trabalha para  ge-
rar trabalho e renda.
Atualmente,o departamento
conta com 360 inscritos e

Fundo Social de Solidariedade inicia curso
de Cozinha Italiana e Bordado em fitas

disponibiliza 15 cursos
gratuitos: Costura industrial,
Costura Caseira, Culinária,
Informática, Cabeleireiro,
M a n i c u r e , C r o c h ê ,
Macramê, Biscuit, Tear,
Pintura em Tecido, Bordado
em Pedraria, Bordado em
Linha, Patchwork e Escola
Digital de Cidadania. Estão
previstos, ainda, os cursos
de Bordado da Vovó e
P a t c h c o l a g e m . A t é o

momento, mais de 720 pes-
soas participaram das aulas
oferecidas.

Nesta quarta-feira
(dia 9) o FSS abriu as ins-
crições para os cursos
rápidos: o de Cozinha
Italiana e de Bordado em Fi-
tas (bordado e aplicação).

Distribuídas em duas
turmas, serão disponibili-
zadas 30 vagas para o curso
de Bordado em Fitas. De

acordo com o FSS, as aulas
para a primeira turma terão
início no próximo dia 22 e a
segunda turma no dia 29,
deste mês. Já para o curso
de Cozinha Italiana, serão 20
vagas e as aulas serão
ministradas no dia 22 das 14
às 17 horas. Na progra-
mação estão aulas de Pizza
de Cone, Nhoque e Massas
Caseiras (Canelone, Laza-
nha, Macarrão, Ravioli,

Rondelli e Capeletti).
As inscrições para

os cursos seguem até o dia
18, no FSS, localizado à Rua
Coronel Afonso, 609, Cen-
tro, das 13 às 17 horas. Os
interessados devem apre-
sentar RG, CIC, comprovante
de residência (conta de luz ou
telefone) e de renda familiar.

Recentemente, o tra-
balho desenvolvido pelo
FSS de Itapetininga, foi re-

conhecido pelo Fundo de
Solidariedade e Desen-
volvimento Social e Cultural
do Estado de São Paulo que
liberou uma verba de R$ 14
mil para a compra de
máquinas de costura, am-
pliação do salão de beleza e
oficinas de costura indus-
trial.

Informações podem
ser obtidas na sede do FSS
ou  pelo telefone: 3271-1801.
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