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A partir deste ano le-
tivo, Júlio, Garibaldo, Bar-
ney, Moranguinho, Bob e
outros personagens que fa-
zem sucesso com a garotada
nos programas infantis da
TV Cultura, irão invadir as
salas de aula das 72 escolas
municipais de Itapetininga.

Com o intuito de
contribuir na melhoria do en-
sino-aprendizagem e tornar
as aulas ainda mais atraen-
tes e criativas, a Prefeitura
de Itapetininga, por meio da
Secretaria de Educação,
adquiriu  kits de DVDs bo-
oks educativos de persona-
gens de séries e de dese-
nhos animados da TV Cultu-
ra, para serem utilizados
como material de apoio pe-
los mais de 500 professores,
dos ensinos infantil e fun-
damental da rede municipal
de ensino.

O conteúdo dos 570
kits adquiridos varia de acor-
do com a idade dos alunos
e são compostos de jogos,
filmes e desenhos animados.

Para os alunos das
EMEIs, os DVDs das cole-

Rede Municipal de ensino conta com
DVDs educativos da TV Cultura

ções Vila Sésamo, Barney,
Moranguinho, Bob- o Cons-
trutor, Thomas, Ursinhos
Carinhosos, Cocoricó, Ba-
ckyardigans, Baú de Histó-
rias, Ilha Rá-Tim-Bum, Lá Vem
História (Lendas brasileiras e
mundiais), abordam assuntos
como o corpo humano, o mun-
do, os animais, bichinhos de
estimação, o meio ambiente, a
visita ao médico, alfabeto,
cores, boas maneiras à mesa
e, ainda, soluções criativas
para os problemas, perseve-
rança e capacidade de reali-
zação.
    Já para os alunos das
EMEFs, as  coleção Baú de
Histórias, Ilha Rá-Tim-Bum
e Lá Vem História (Lendas
Brasileiras e Mundiais) abran-
gem temas como lendas,
contos de fadas, folclore
brasileiro e assuntos mundiais.

Segundo a Secreta-
ria de Educação, os materi-
ais além de ampliar o arqui-
vo infanto-juvenil existente nas
bibliotecas das escolas, tam-
bém contribuirão para a quali-
dade do ensino oferecido na
rede municipal.

Mais de 40 mil pessoas participaram do Carnaval 2010 em Itapetininga
Muita agitação e ale-

gria marcaram o Carnaval
2010 em Itapetininga, que
reuniu mais de 40 mil pes-
soas durante os cinco dias
de folia. Com o tema, “Eu
torço por Itapê, Itapetininga
é Brasil, eu visto essa ca-
misa”, os foliões tiveram di-
versas opções de cultura e
lazer.

Na programação es-
tava o tradicional desfile de
rua, que contou com apre-

sentação de uma escola de
samba e dois blocos carna-
valescos do município. Já na
Avenida José Ozi (Marginal
do Chá), a atração foi o baile
popular, que teve a anima-
ção de bandas e grupos
de axé.

Para as crianças, a
Prefeitura de Itapetininga,
realizou matinês todos os
dias de carnaval  na Praça
Marechal Deodoro e tam-
bém diversos bairros e dis-

tritos do município.
Além disso, aconte-

ceu a 5ª edição do Festival
do Boteco, que reuniu as ri-
quezas gastronômicas típi-
cas do município, como o fa-
moso bolinho de frango,
lombo com queijo e outras
iguarias deliciosas encon-
tradas nos bares e restau-
rantes da cidade. O evento
também trouxe a boa música
local e o resgate das tradições
do carnaval.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 034/2009, que
objetiva o fornecimento de açúcar e pó de café para a Secretária da Saúde. VIGÊNCIA: 12 meses
ASSINATURA: 25.05.2009. Segue abaixo relacionado os registros dos preços da empresa vencedora,
conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 080/2009, que
objetiva o conserto de pneus, alinhamento e balanceamento. VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA:
31.08.2009. 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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 082/2009, que
objetiva a aquisição de queijo tipo petit suice, requeijão cremoso, leite fermentado desnatado adoçado para
a Merenda Escolar. VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 31.08.2009. 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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 113/2009, que
objetiva a aquisição de Botijão de gás de cozinha com 13 kg, para o Depto. de Merenda Escolar. VIGÊNCIA:
12 meses ASSINATURA: 12.11.2009. 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 39, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando as informações do protocolado nº 2.626, de 01 de Fevereiro de 2010 e em consonância com
o artigo 30, incisos I e II, e caput do artigo 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, resolve:
Art. 1º - Alterar a nomenclatura de Creche/EMEI e  Creche/EMEIF das Unidades Escolares, abaixo
relacionadas, em EMEI e EMEIF, a partir de 18/02/2010:-

Art. 2º - Modificar o atendimento das unidades escolares abaixo relacionadas, a partir de 18/02/2010,
tendo em vista a reorganização da Rede Municipal de Ensino, deixando de atender o Tipo de Ensino –
Ensino Fundamental de 9 anos (Anos Iniciais), passando apenas a atender o Tipo de Ensino – Ensino
Infantil, alterando a nomenclatura de EMEIF para EMEI:-

Art. 3º - 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
Assessora
Republicada por ter saído com incorreção.

PORTARIA Nº 45, DE 12  DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 1.722, de 22, de janeiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o  funcionário Fabiano Pereira Pinto, Agente Comunitário de Saúde, Ref. 05,
Área 10 – Vila Prado, Micro – Área 01, lotado na Secretaria de Saúde, a partir de 1º/2/2010.
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
Assessora

PORTARIA Nº 46, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolado nº 3.384, de 8 de fevereiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Luciane Dacal Rodrigues, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 2/2/2010, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de
27/6/2008.
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
Assessora
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PORTARIA Nº 47, DE 12  DE FEVEREIRO DE 2010.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 3.019, de 4, de fevereiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a  funcionária Cristiane Paezani, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 18/2/2010.
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
Assessora

PORTARIA Nº 48, DE 12  DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 4.017, de 11, de fevereiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a  funcionária Tâmara Cristina Medeiros, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 11/2/2010.
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
Assessora

PORTARIA Nº 49, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolado nº 3.937, de 11 de fevereiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Simone Cristina Mota, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 11/2/2010, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar
nº 26, de 27/6/2008.
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
Assessora

PORTARIA Nº 50, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolado nº 3.938, de 11 de fevereiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Ediclea Conceição de Almeida Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 11/2/2010, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar
nº 26, de 27/6/2008.
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
Assessora

EDITAL DE CHAMAMENTO – 012/2010
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 22 à 26 de janeiro de 2010, 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
ANDRE FERREIRA MEDEIROS 26.629.615-4 49º
ROBERTA DA CONCEIÇÃO MORAIS 30.736.768-X 50º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 17 de janeiro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 51, 18 DE FEVEREIRO DE 2010
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório as concursadas, a partir de 18 de fevereiro de 2010, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2007, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
SANDRA APARECIDA SERAFIM 21.814.724 167º
ROSANA BIAJONE CIPRIANO 32.710.959-5 168º
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-Assessora

PORTARIA Nº 52, 18 DE FEVEREIRO DE 2010
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório as concursadas, a partir de 22 de fevereiro de 2010, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
JESSICA MELO DA SILVA 44.634.048-0 159º
LUNARA TAIS APARECIDA DA SILVA 44.603.807-6 160º
MARIA DANIELA LIMA DO NASCIMENTO MELLO 45.962.294-8 161º
FRANCELINE LIMA DE MANI 44.744.528-5 162º
CAMILA MARIA DE MELO MORAIS 44.645.385-7 163º
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
Assessora

PORTARIA Nº 53, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolado nº 4.406, de 17 de fevereiro de 2010,  resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Sonia Hallay de Andrade, Fisioterapeuta, Ref. 11, lotada na
Secretaria de Saúde, a partir de 18/2/2010, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/
6/2008.
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
Assessora

DECRETO N° 629, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
Dispõe sobre a criação de Escola Municipal.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o protocolado nº 2.624, de 1º de fevereiro de 2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a seguinte Unidade Escolar:
Escola Municipal de Ensino Fundamental – E.M.E.F.,  - Prof. Dr. José Salem Neto., situada na Rua
Itapetininga, nº 341, Vila Arruda, neste Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de fevereiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO N° 630, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
Dispõe sobre a criação de Escola Municipal.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando o protocolado nº 2.624, de 1º de fevereiro de 2010;
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a seguinte Unidade Escolar:
Escola Municipal de Ensino Fundamental – E.M.E.F. do Jardim Florestal, situada na Rua Osvaldo Cruz, nº
1.992, Jardim Florestal, neste Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos doze dias de fevereiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO – 013/2010
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 22 à 26 de fevereiro de 2010, 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 RG CLASSIFICAÇÃO
MARIA DALILA MOZONI INFANTE 18.443.606-0 174º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 18 de fevereiro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração
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RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS

CNPJ: 00.773.364/0001-0
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM  31/12/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAL

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) -
Processo nº 011/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Contratação de Empresa visando o Registro de Preços
de combustíveis (gasolina, óleo diesel e álcool), conforme especificações constantes do Anexo I
do edital, para aquisições futuras pela Administração Municipal. INICIO DA SESSÃO: Dia
05.03.2010 a partir das 10:00 horas.
O EDITAL estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail
e/ou correio.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2010 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal  de I tapetininga
PROCESSO Nº: 010/2010 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 01/2010 CONTRATADA
Pedreira Alvorada Ltda ME. OBJETO: aquisição emergencial de pedras para serem colocadas nos
trechos cr í t icos  de es t radas  rurais  do município  de I tapet ininga/SP.  VALOR TOTAL
R$140.000,00. FUNDAMENTO: Artigo 24 Inciso XI da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores
atualizações. Itapetininga, 18 de fevereiro de 2010. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito
Municipal.
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LEI Nº 5.357, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2010.

“Dá nova redação à Lei Municipal nº 5.319, de 05 de junho de 2.009, 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 - O parágrafo único do artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.319, de 05 de junho de 2.009, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo Único Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente
aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias –
Provias, nos termos das Resoluções nº 3.688, de 19/02/2009 e nº 3.752, de 30/06/2009, ambas do
Conselho Monetário Nacional.”
Art. 2º - O artigo 2º, da Lei Municipal nº 5.319, de 05 de junho de 2.009, passa a vigorar com a seguinte
redação, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º, acrescido do § 2º:
Art. 2º - Para pagamento do principal, juros e outros encargos da operação de crédito, fica o Banco do
Brasil autorizado a debitar na conta-corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são
efetuados os créditos dos recursos do Município, ou, na falta de recursos suficientes nessa conta, em
quaisquer outras contas de depósito, os montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida,
nos prazos contratualmente estipulados.
§ 1º – No caso de os recursos do Município não serem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição
financeira depositária autorizada a debitar, e, posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do
Brasil, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente
estipulados, na forma estabelecida no caput.
§ 2º - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para realização da despesa a que se refere este artigo,
os termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 60 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964".
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de fevereiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.358, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2010.
“Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, 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 o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município de Itapetininga,
um crédito adicional especial no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), destinados a atender as
despesas a seguir:
02 - Poder Executivo
02.10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
02.10. 01 - Gabinete do Secretario e Dependências
02.10.01.26 - Transporte

02.10.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.10.01.26.782.0013 - Estruturação e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente
02.10.01.26.782.0013.1076 – Programa de Intervenções Viárias – Provias
02.10.01.26.782.0013.1076.4.4.90.52-Fonte07Equipamentos e Material PermanenteR$ 3.000.000,00.
 Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, de que trata o art. 1º, decorre de
operação de crédito a realizar no exercício de 2010, nos termos do art. 43, § 1º, IV, da Lei Federal nº 4320/
64.
Art. 3º - Fica incluído no o exercício de 2010, junto a Lei do Plano Plurianual – PPA, e Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, as ações de governo, objeto do presente crédito adicional especial, disposto no art.
1º dessa lei.
Parágrafo Único – O Executivo através de decreto próprio proceder-se-á, a compatibilização dos anexos
da Lei do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente Lei.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de fevereiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

 COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO - PSPMI - 001/2010.

HOMOLOGAÇÃO

ROBERTO RAMALHO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Simplificado, HOMOLOGA, o Processo Seletivo PSPMI 001/2010, para os EMPREGOS
TEMPORARIO de: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA  - PEB I E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA - II – EDUCACAO FISICA; Comunica ainda:
1. Nos termos do item 8.1 do Edital do Processo Seletivo  PSPMI 01/2010, que o presente Processo
Seletivo tem validade até 31 de Dezembro de 2.010, prorrogável por mais 1 (UM) ano, a critério da
Administração do Município de Itapetininga - SP.
2. Que para fins de contratação, o candidato aprovado ficará obrigado à comprovar, junto ao Departamento
de Gestão de Pessoas da Prefeitura, que satisfaz as exigências do Edital PSPMI - 01/2010, bem como
submeter-se a, ao exame médico para o exercício do emprego, o qual comprovará a sua aptidão ou não
para o exercício das funções do cargo.
3. O candidato aprovado, no prazo de validade do presente Processo Seletivo, obriga-se a manter atualizado
seu endereço, junto ao Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura, sob pena de não o fazendo e na
impossibilidade de sua localização por ocasião de convocação, terá caracterizada sua desistência tácita à
admissão para o emprego.
Itapetininga-SP, 11 de Fevereiro de 2010.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Na rede municipal de
ensino, o início das aulas
aconteceu dia 18 de feve-
reiro. Para a maioria dos pais,
esse período é sinônimo de
preocupação, pois com o
inicio do ano letivo vem a

PROCON de Itapetininga orienta pais na compra do
material escolar

compra do uniforme e do
material escolar das crian-
ças.

Todo ano a indústria
de material escolar lança no-
vidades, como cadernos
com motivos de super he-

róis, canetas de cores varia-
das, lapiseiras, cola em bas-
tão, massa de modelar, mo-
chilas de diversos modelos
e borrachas de vários forma-
tos,  o que na maioria das
vezes significa aumento nos

preços e nos gastos com a
lista fornecidas pelas esco-
las.

O PROCON de Ita-
petininga, órgão que fun-
ciona por meio de um con-
vênio entre a Prefeitura de
Itapetininga e o Governo do
Estado de São Paulo, orien-
ta os pais na hora de com-
prar material escolar para
seus filhos.

De acordo com coor-
denador do PROCON de Ita-
petininga, as escolas não
podem restringir a compra
dos produtos a um determi-
nado estabelecimento co-
mercial, se estes puderem
ser encontrados no mer-
cado geral, pois além de ser
uma prática abusiva é obri-
gação da escola fornecer  a
lista ao aluno, para que os
pais ou responsáveis pos-

sam pesquisar preços e es-
colher o local que irão
adquirir os produtos

Já quanto à quan-
tidade e às especificações,
se deve ficar atento pois
muitas vezes na lista, cons-
tam itens que não perten-
cem ao aluno, que são de
responsabilidade da insti-
tuição, como álcool, copos
descartáveis, flanela, etc.
Também, se o aluno per-
manecer no estabelecimento
em horário integral, a escola
pode exigir a compra de
produto de higiene, como
sabonete e escovas de den-
te.

O PROCON lembra
também que, ao comprar o
material o consumidor deve
guardar a nota fiscal, caso
os produtos adquiridos
apresentem algum proble-

ma. Se isso ocorrer, o con-
sumidor tem seus direitos
garantidos pelo Código de
Defesa do Consumidor e os
prazos para reclamação são
de 30 dias para produtos não
duráveis e 90 dias para os
duráveis.

Ainda segundo o or-
gão, na hora de comprar o
material escolar, não é acon-
selhável levar crianças, pois
elas podem ser influenciadas
pelas novidades do merca-
do e induzir à compra.

Pesquisar preços
antes de comprar, é funda-
mental para economizar.

O PROCONestá
localizado à Rua José Bo-
nifácio, 543, Centro. O ho-
rário de atendimento é das
09 às 17 horas, de segunda
a sexta-feira.Informações:
3275-0699 / 3271-0356.
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O Centro de Pesqui-
sas Teatrais de Itapetinin-
ga, a partir deste sábado (dia
20) abre a temporada de pe-
ças teatrais no município.
As apresentações aconte-
cerão todos os sábados e
domingos, até o próximo dia
14 de março, às 20:00 horas,
no Centro Cultural e Histó-
rico de Itapetininga. A entra-
da é franca.

Encenadas pelo gru-
po teatral Tapanacara, as du-
as peças terão como públi-
co alvo, crianças e adoles-
centes.

O Centro de pesqui-
sas teatrais de Itapetininga
é um órgão ligado a Secre-
taria de Cultura e Turismo,
que busca contribuir com o
desenvolvimento da arte
teatral em nosso município.
Confira a sinopse das
apresentações:
Bonequinha de Pano

Dividida em dois

Secretaria de Cultura e Turismo abre
temporada de peças teatrais
atos, “Bonequinha de Pano”
combina humor e emoção
para narrar a trajetória da
criança ao mundo adulto e
dar conta da vida real, com
todas as suas alegrias, mas
também com os momentos
difíceis.

No primeiro ato da
história, a boneca Pitucha,
há muitos anos largada num
sótão, desperta para contar
a sua história e a da sua do-
na, Leninha. No segundo
ato, a boneca assume o pa-
pel de brinquedo, e a meni-
na, já adulta, entra em cena.
A peça é uma adaptação do
texto de Ziraldo.
O Caso da Galinha Bujica

A primeira peça de
teatro escrita por André Fa-
xas. Seu gênero, batizado
pelo autor de “Comédia Ru-
ral Infantil”, é repleta de per-
sonagens engraçados e cai-
piras. A peça conta a lenda
de uma galinha mágica (Bu-

jica) que é capaz de propor-
cionar ao seu dono todos os
seus desejos.

Por possuir tais po-
deres, a galinha é disputada
pelas mais diversas perso-
nagens do lugarejo: o ban-
dido Sabugão, o mendigo
Tadeuzinho, a bronca Maria
Milho e seu pacato marido
Candinho, a comerciante
Júlia Martinica e pelo seu
próprio dono: o matuto Si-
mão Capela. Juntos, apron-
tam as maiores confusões
em nome da ganância e dos
bens materiais que seriam
proporcionados por Bujica.

No entanto, algo
inusitado acontecerá em
Milhópolis e afetará todos
os rumos da história.

O Centro Cultural e
Histórico de Itapetininga
está localizado na Praça Ma-
rechal Deodoro, 305- Cen-
tro.Informações pelo tele-
fone: 3272-5879

Na última sexta-feira
(dia 12), a Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Pro-
moção Social, realizou o en-
cerramento do Encontro
“Diversão com Responsabi-
lidade”, direcionado a capa-
citação dos jovens atendi-
dos pelos 04 Centros de Re-
ferência de Assistência So-

Jovens participam de encontro que aborda a “Diversão com
Responsabilidade”

cial (CRAS) e pelo Centro de
Referência de Assistência
Social (CREAS).

Nos 04 dias de capa-
citação aproximadamente
mil pessoas participaram
das atividades socioeduca-
tivas, que envolveram temas
como sexualidade, cidada-
nia, contravenções, respon-

sabilidade civil, escolarida-
de, empregabilidade e mer-
cado de trabalho.

De acordo com a
Secretaria de Promoção So-
cial, o encontro  foi muito
importante para esclarecer
dúvidas e orientar sobre as-
suntos do cotidiano que
envolvem esses jovens.

Circuito Pé no chão acontece neste domingo
A Prefeitura de Itape-

tininga, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer,
realiza no próximo domingo
(dia 21), o 6º Circuito Mu-
nicipal Pé no Chão de Pedes-
trianismo.

A prova terá início às
09h com largada em frente à
Igreja do Bairro Taboão-
zinho. As inscrições serão
gratuitas e poderão ser fei-
tas no dia e local do circuito,
com uma hora de antece-

dência.
O circuito será dividi-

do nas seguintes catego-
rias:
Pé no Chão – até 07 anos
(masc e fem.) 250m
Pré Mirim – até 10 anos –
(masc e fem)1000m
Mirim – até 14 anos - (masc.
e fem.) – 1500m
Infantil - até 15 anos (masc
e fem)2000m
Juvenil – até 19 anos
(masc.e fem) 7000m

Adulto – até 30 anos - 7000m
Máster – até 39 anos - 7000m
Veteranos (B) – até 49 anos–
7000m
Veteranos (C) – ate 59 anos–
7000m
Veteraníssimo – acima de 60
anos – 7000m
Categoria livre feminino-
nascidas a partir de 1989 -
7000m.

O evento premiará com
medalha os três primeiros
colocados de cada categoria.
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