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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Com as condições
do tempo estáveis e o fim
do período chuvoso, a Pre-
feitura de Itapetininga, por
meio das equipes da opera-
ção tapa buracos, trabalha
em caráter emergencial para
sanar os problemas com a
malha asfáltica.

Diariamente duas
equipes percorrem as ruas
das cidades, a fim de iden-
tificar os pontos mais críti-
cos, porém, devido às chu-
vas do último mês, a exe-
cução da operação tapa bu-
raco ficou comprometida,
visto que para realizar as
restaurações são necessá-
rias de pelo menos 48 horas,
para que a água acumulada
no interior dos buracos pos-
sa secar.

Na última semana, os
locais beneficiados com os
serviços  de tapa buracos foram
as ruas Quintino Bocaiuva,
Pedro Dias Batista, Irma Nair
de Camargo, Maria Eugênia
Rocha, Mario Moreira,  João

Novas ruas são atendidas pela
operação tapa buracos

Barth, também algumas ruas
da Vila Carolina,  Jardim San-
ta Inês, Belo Horizonte e Jar-
dim Casa Grande.

Nesta semana a
equipe trabalhou na Aveni-
da Gladys Bernardes Mi-
nhoto (até entrada do Jardim
São Camilo), Avenida Wal-
domiro de Carvalho, Ave-
nida Marginal (da Vila Olho
D’ Água até proximidade da
nova ponte de concreto ar-
mado da Vila Piedade),  Ave-
nida Wenceslau Braz, Jardim
Fogaça, Jardim Casa Gran-
de, Jardim Santa Inês, Vila
Belo Horizonte, Vila Regina,
Vila Arlindo Luz, Vila Arruda
e Vila Belo Horizonte. Nesta
sexta-feira, a Avenida Joa-
quim Fogaça de Almeida Ne-
to, no Jardim Fogaça, está
recebendo as melhorias.

Segundo a Secreta-
ria de Obras e Serviços, a
programação diária das
equipes é definida conforme
solicitação e necessidade de
cada região do município,

sempre priorizando aveni-
das e vias que possuem trá-
fego mais intenso.

Ainda de acordo
com a secretaria, a operação
tapa buracos não atua so-
mente nas ruas da região
central, mas em todos os
bairros, inclusive nos distri-
tos, e para atender à deman-
da, os funcionários estão
trabalhando inclusive aos
sábados, para que nenhum
bairro fique sem atendimen-
to

Para a execução des-
se serviço, o Executivo con-
ta com o trabalho de duas
equipes, um caminhão, um
espargidor para conter a de-
gradação do asfalto e em mé-
dia sete toneladas de massa
asfáltica diariamente, vin-
dos da cidade de Sorocaba,
já que, Itapetininga ainda
não possui uma usina.

Reclamações, su-
gestões e informações
podem ser feitas pelo tele-
fone: 156

Obras

Para muitas pessoas
que não têm oportunidade
de cursar uma faculdade  ou
o ensino técnico, os cur-sos
oferecidos pelo Fundo
Social de Solidariedade
(FSS) do município são
oportunidades para apren-
der e aperfeiçoar uma profis-
são. E é pensando nisso, em
promover vidas, que há cin-
co anos a equipe do FSS
trabalha para incentivar a

Mais de 17 cursos profissionalizantes são oferecidos pelo Fundo
Social de Solidariedade todos os anos

geração de renda.
Todos os anos, a

unidade oferece para a po-
pulação itapetiningana di-
versos cursos voltados para
a capacitação e geração de
renda

De acordo com a
direção do Fundo Social de
Solidariedade, neste ano de
2010, o departamento está
disponibilizando 430 vagas.

Divididos em profis-

sionalizantes e de geração
de renda, os  17 cursos ofe-
recidos pela unidade são o de
costura industrial, costura
industrial (aperfeiçoamento),
cabeleireiro, manicuro, pedicu-
ro, informática, culinária, costu-
ra caseira, pintura em tecido,
crochê, bordado em pedraria
(chinelos), bijouterias, móbi-
les em tecidos, tapeçaria
(ponto arrayolo), macramé,
patchwork, decoupagem e

biscuit.
Também durante to-

do o ano, a unidade oferece cur-
sos rápidos, como os de con-
fecção de ovos de Páscoa e
produtos a base de chocolate,
cozinha árabe e italiana, pane-
tone, patchcolagem, entre ou-
tros.

Informações no 3271-
1801, ou no Fundo Social de
Solidariedade, localizado à rua
Coronel Afonso, 609, centro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo
nº 013/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor
Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de materiais para a manutenção e pavimentação de vias
públicas (pedra 01, pedrisco e pó de pedra) para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. INICIO DA
SESSÃO: Dia 19.03.2010 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo
nº 015/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor
Preço Global por Lote OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios para doação as famílias em
situação de vulnerabilidade social do município atendidos pelos CRAS (Centro de Referencia de Assistência
Social). INICIO DA SESSÃO: Dia 19.03.2010 a partir das 14:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2010 - Processo nº 017/2010. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de materiais para sinalização
horizontal, para a Secretaria de Trânsito e Cidadania, conforme as especificações do anexo I do edital.
INICIO DA SESSÃO: Dia 22.03.2010 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2010 – Processo nº 014/2010. MODALIDADE:
Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de empresa para a execução de
serviços de pavimentação da Rua Noé Batista Brisola e rotatória ligação Avenida Marginal. DATA DE
ABERTURA: Dia 26.03.2010 às 10:30 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis 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.
COMUNICADO - SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2010 - PROCESSO Nº 011/
2010 OBJETO: Contratação de Empresa visando o Registro de Preços de combustíveis (gasolina, óleo
diesel e álcool), conforme especificações constantes do Anexo I, para aquisições futuras pela Administração
Municipal. Comunicamos a SUSPENSÃO do processo, em decorrência da impugnação ao Edital apresentada
pela empresa Petrobrás Distribuidora S/A – Protocolo n° 6.477 de 02/03/2010. Após análise da referida
impugnação e a eventual modificação do edital será dado conhecimento público e agendada nova data para
sessão de processamento. Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552.
COMUNCIADO - REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2009 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) PROCESSO N° 143/2009. OBJETO: Aquisição de material de expediente. O Departamento
de Gestão de Contratos e Suprimentos e o Prefeito Municipal após analisar o referido certame licitatório
verificou a necessidade da REVOGAÇÃO do mesmo, com base nas disposições das Leis Federais n° 8.666/
93 e 10.520/02 e posteriores atualizações, para que sejam realizadas novas cotações de preços atualizadas
e posteriormente seja iniciado o novo certame licitatório.
COMUNICADO - REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2009 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) PROCESSO N° 144/2009. OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza. O
Departamento de Gestão de Contratos e Suprimentos e o Prefeito Municipal após analisar o referido
certame licitatório verificou a necessidade da REVOGAÇÃO do mesmo, com base nas disposições das Leis
Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores atualizações, para que sejam realizadas novas cotações de
preços atualizadas e posteriormente seja iniciado o novo certame licitatório.
REGISTRO DE PREÇOS:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 039/2009, que
objetiva a aquisição de emulsão asfaltica cm 30, RR II C, massa alfaltica faixa DER, para a Secretaria de
Obras. ASSINATURA: 04.06.2009 VIGÊNCIA: 12 meses. 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 30/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 047/2009, que
objetiva a aquisição de emulsão asfaltica cm 30, RR II C, massa asfáltica faixa DER, para a Secretaria de
Obras. ASSINATURA: 04.06.2009 VIGÊNCIA: 12 meses. 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 60/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 086/2009, que
objetiva a aquisição de pães de sanduíche de 30 gramas, para a Merenda Escolar. ASSINATURA: 10.09.2009
VIGÊNCIA: 12 meses. 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:

REGULAMENTO DA EXPOMUSIC 2010

1.O Festival
O Expomusic é um Festival de Música realizado pela Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, que acontecerá nos dias 19 e 20 de Março de 2010 na Praça Marechal
Deodoro (Largo dos Amores) em Itapetininga, a partir das 19:30 horas. O objetivo é selecionar 09 (nove)
bandas da cidade de Itapetininga ou da região que irão participar das apresentações locais na Expoagro
2010 nos dias 20, 21 e 22 de abril. Para participação no Expomusic é necessário proceder à inscrição,
conforme regulamento abaixo, e ter a inscrição aprovada para apresentação.
2.Das inscrições:
a)As inscrições serão realizadas de 05 a 12 de Março de 2010, das 10:00  às 16:00 h,  e terão como taxa
a doação de 01 kg (um quilo) de alimento não perecível por membro da banda, exceto sal, cuja arrecadação
será encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade de Itapetininga.
b) As inscrições dos participantes residentes no município de Itapetininga deverão ser entregues na
portaria da Secretaria da Cultura, e Turismo de Itapetininga/SP (Rua Saldanha Marinho, n. 107 – Centro
– Itapetininga/SP, CEP 18200-001), no horário das 10:00 h as 16:00 h para a funcionária (Andréia Silva).
As inscrições provenientes de outros municípios poderão ser enviadas para este mesmo endereço sendo
que a data do recebimento não poderá ultrapassar a data do término das inscrições e estando dispensada a
doação de alimentos.
c) No ato da inscrição as bandas deverão apresentar 02 (duas) músicas, sendo que no mínimo 01 (uma)
música deverá ser de própria autoria. A apresentação deverá ser feita através de:
I) um demo (CD ou DVD),
II) Letra da musica própria (se for escrita em outra língua, anexar a tradução).
III) mapa de palco (bem detalhado),
IV) currículo da banda e
V) um breve histórico para facilitar a ação dos apresentadores no evento.
d) O não cumprimento destes requisitos implica no indeferimento da inscrição.
e) É permitida a inscrição/participação de bandas com qualquer número de músicos e de qualquer estilo
musical.
f) Na ficha de inscrição deverá constar o número de integrantes da banda, com o nome e instrumento que
cada um toca, bem como a indicação de 05 (cinco) jurados.
g) A ficha de inscrição deverá ter todos os campos preenchidos corretamente, sob pena de indeferimento
da inscrição.
h) É facultado à organização reduzir o Expomusic para um único dia de apresentação.
i) O Centro Cultural e Histórico de Itapetininga divulgará a lista de bandas aprovadas à apresentação no
dia 16 de Março de 2010, onde constarão também a data e a ordem de apresentação.
3.Do regulamento:
a)A seleção das bandas será feita por uma comissão julgadora, composta por 03 (três) dos 05 (cinco)
jurados selecionados entre os indicados na ficha de inscrição.
b)As bandas deverão respeitar os horários determinados pela organização do evento, sob pena de
desclassificação.
c)Serão selecionadas no máximo 24 (vinte e quatro) bandas para apresentarem-se no evento, sendo que
destas vagas no mínimo 50% (cinqüenta por cento) será destinada às bandas de Itapetininga.
d)O repertório é de responsabilidade de cada banda, sendo obrigatória na apresentação à execução de no
mínimo 01 (uma) música de composição própria (que seja a música inscrita do Cd).
e)As bandas selecionadas terão 15 (quinze) minutos para passagem do som e apresentação.
f)Cada integrante da banda deverá levar seu próprio instrumento, exceto o baterista que deverá levar
somente os pratos, baquetas, caixa e pedal.
g)É obrigatória às bandas classificadas para apresentação no EXPOMUSIC a execução de homenagem ao
compositor Teddy Vieira.
h)A homenagem é livre, devendo durar de 1(um) a 3 (Três) minutos e executada dentro do espaço de
tempo de cada banda.
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i)Será desclassificado o participante que desvirtuar a homenagem com qualquer expressão discriminatória,
preconceituosa ou de deboche.
j)As bandas vencedoras que se apresentarem na Expo Agro deverão executar a homenagem também na
apresentação.
k)Não haverá limite de integrantes por banda, “sendo vedada a participação de um mesmo interprete em
mais de uma Banda”.
l)Os instrumentos deverão ser afinados antes de entrar no palco, o grupo musical terá 5 minutos para
iniciar a apresentação após subir ao palco, tendo como pena de anulação de sua participação a não
cumprimento deste quesito.
m)A data de divulgação dos grupos selecionados será anunciada no dia 21/03, após o lançamento do Cd
Itapê Hits 5, que se iniciará 19:30h.
n)O pagamento de cachê artístico, as condições técnicas dos equipamentos e demais assuntos relacionados
à apresentação na Expoagro são assuntos exclusivos do Sindicato Rural de Itapetininga, não havendo
qualquer responsabilidade da Prefeitura de Itapetininga.
o)Os casos omissos neste regulamento serão solucionados pela organização do evento.
p)A inscrição implica na aceitação tácita de todos os itens deste Regulamento.

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 04 ao dia 07/11/
2010 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);
- Comercialização da praça de alimentação e outros pontos comerciais em consonância com a legislação
em vigor, devendo todos os contratos celebrados terem a anuência da Secretaria de Cultura;
- A anuência do Departamento de Comunicação em todos os materiais publicitários a serem desenvolvidos,
bem como aqueles que eventualmente venham a ser fixados no local do evento.
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 12 de março de 2010, 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 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)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, 26 de fevereiro 2009.
Fabio Regino Sacco

Secretaria de Cultura e Turismo

Comissão Permanente de Sindicância
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 protocolado sob o nº. 4636, datado de 18/02/2010.

Itapetininga, 01 de março de 2010.
APARECIDA TELES RODRIGUES

      Presidente

Comissão Permanente de Sindicância
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  referente a denuncia feita através do
Requerimento protocolado sob o nº. 6142/2010.

Itapetininga, 03 de março de 2010
APARECIDA TELES RODRIGUES

                    Presidente

Edital: Posse da diretoria do Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria
O Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria, situado à rua Cesário Mota, 504 – centro Itapetininga / SP,
convoca a todos os interessados, a participar no dia 06 de abril de 2010,  às 20:00 h, da eleição da Nova
Diretoria que atuará no biênio 2010 / 2011. Maria Nívea Guarnieri Machado – Presidente em exercício.

PORTARIA Nº 69, DE 2  DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso

de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 3.603, de 9 de fevereiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sandra Aparecida Serafim dos Santos, Auxiliar de Educação, Ref.
07, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 70, DE 2 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 5.652, de 24 de fevereiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Nomear, para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica – CACS – FUNDEB, objeto da Portaria nº 385, de 14 de agosto
de 2009, a Senhora Camila Augusta dos Santos, mãe de aluno, como titular, em substituição do Senhor
Eduardo Vinicius Venturelli de Almeida Prando; e a Senhora Kátia Aparecida de Camargo, mãe de aluno,
como suplente, para o mandato vigente de abril de 2009 a abril de 2011.
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 71, 2 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o Memorando Interno nº 124/2010, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, resolve:
Art. 1º Exonerar o funcionário em comissão, José Henrique Pereira Barba, Diretor, lotado na Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente, a partir da presente data.
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 72, DE 3 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia, em comissão, Dorival Nunes Nalesso, para exercer as funções de Chefe,
Ref. III, junto à Secretaria Municipal de Obras, lotado no Departamento de conservação de vias públicas,
a partir de 1º de março de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 73, DE 3 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia, em comissão, Rubens Corrêa Cardoso, para exercer as funções de
Diretor, Ref. V, junto à Secretaria Municipal de Obras, lotado no Departamento de Engenharia, a partir
de 1º de março de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 74, DE 3  DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 6.230, de 2 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Designar a Dra. Paula Prado de Souza Campos, OAB/SP nº 137.021, lotada na Secretaria de
Negócios Jurídicos para integrar a Equipe do CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência
Social, para fins de Assistência Jurídica.
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 75, 3 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 6.372, de 2/3/2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário em comissão, José Benedito Lisboa Rolim, Supervisor, Ref. V,
junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 1/3/2010.
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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 76, DE 3 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 5.988, de 26 de fevereiro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento, a pedido, da funcionária Célia Ribeiro de Oliveira, Auxiliar de Enfermagem,
Ref. 08, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 10/3/2010, nos termos do artigo 137, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escrituraria

PORTARIA Nº 77, DE 3  DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 6.143, de 1º de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maibi Cardena Mendes Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 1º/3/2010.
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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 78. DE 3 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 6.619, de 3 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, o funcionário Maicon Mendes Macedo, Escriturário, Ref. 07, lotado na Secretaria
da Administração e Finanças, a partir de 8/3/2010, nos termos da Lei Complementar nº 6, de 12/2/1999.
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 79, DE 4 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 6.635, de 3 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Designar os profissionais abaixo relacionados para, sem prejuízos de seus direitos e vantagens,
prestarem serviços juntos à Casa da Agricultura para a execução das atividades previstas no Plano Anual
de Trabalho, nos termos do Convênio celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo, para integração dos serviços de assistência técnica, extensão
rural e orientação dos agronegócios.
Eliane Aparecida de Oliveira – RG: 34.240.859-8
Cargo: Técnico Agrícola
Lucas Nogueira – RG: 34.240.453-2
Cargo: Técnico Agrícola
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Portaria nº 420, de 28 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 80, 4 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia, em comissão, José Benedito Lisboa Rolim, para exercer as funções de
Supervisor, Ref. V, junto à Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Departamento de
Gestão e Controle Ambiental, a partir de 2 de março de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 81, DE 4 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais e
Considerando o requerimento nº 6873, de 4 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a admissão das Professoras de Educação Básica Eventual, por estar em desacordo
com o Edital do Processo Seletivo nº 001/2010, item 1.3, alínea g, abaixo relacionadas:

ROBERTO RAMALHO TAVARES-Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto- Escriturária

LEI Nº 5.360, DE 3 DE MARÇO DE 2010.
Autoriza a Prefeitura do Município de Itapetininga a adquirir por via amigável área destinada a construção
de projeto social e da outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Itapetininga autorizada a adquirir por via amigável área de
propriedade de Nelson Rodrigues Plens e Elizabete Aparecida Rodrigues de Souza Plens, localizada na
Gleba D, da Vila Belo Horizonte, denominada “Chácara Horizonte”, objeto da matrícula nº 56.381 do
Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, com as seguintes medidas e confrontações:
Um terreno de formato irregular, denominado Chácara Horizonte – Gleba D, localizado na Vila Belo
Horizonte, no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações:
Inicia a descrição junto ao vértice 26, localizado a margem da Rodovia SP 129, que liga Itapetininga à
Tatuí, na divisa com a Gleba C de propriedade de Nelson Rodrigues Plens; deste, segue até o vértice 65, no
rumo 15°23’04" SE, em uma distância de 5,28 metros, confrontando com a Rodovia SP 129, que liga
Itapetininga à Tatuí; defletindo à direita segue até o vértice 66 no rumo 56°01’02" SW, em uma distância
de 181,76 metros; defletindo à direita segue até o vértice 67 no rumo 79°03’30" NW, em uma distância
de 594,54 metros, confrontando do vértice 65 ao vértice 67, com a Gleba E – Jardim São Camilo de
propriedade da Prefeitura Municipal de Itapetininga, sucessor de Nelson Rodrigues Plens; defletindo à
direita segue até o vértice 01, no rumo 79°03’29" NW, em uma distância de 136,08 metros; defletindo à
esquerda segue até o vértice 02, no rumo 35°26’51" SW, em uma distância de 187,87 metros; defletindo
à direita segue até o vértice 03, no rumo 01°17’45" NE, em uma distância de 27,09 metros; defletindo à
esquerda segue até o vértice 04, no rumo 83°14’04" SW, em uma distância de 11,28 metros; defletindo à
direita segue até o vértice 05, no rumo 75°57’06" NW, em uma distância de 5,00 metros; defletindo à
direita segue até o vértice 06, no rumo 74°18’42" NW, em uma distância de 13,97 metros; defletindo à
direita segue até o vértice 07, no rumo 59°37’47" NW, em uma distância de 19,64 metros; defletindo à
esquerda segue até o vértice 08, no rumo 63°23’03" NW, em uma distância de 20,00 metros; defletindo
à direita segue até o vértice 09, no rumo 53°11’27" NW, em uma distância de 14,95 metros; defletindo
à esquerda segue até o vértice 10, no rumo 89°33’30" SW, em uma distância de 9,98 metros; defletindo
à esquerda segue até o vértice 11, no rumo 50°48’19" SW, em uma distância de 14,84 metros; defletindo
à direita segue até o vértice 12, no rumo 85°41’25" NW, em uma distância de 8,58 metros;defletindo à
direita segue até o vértice 13, no rumo 55°44’35" NW, em uma distância de 7,67 metros; defletindo à
direita segue até o vértice 14, no rumo 48°26’33" NW, em uma distância de 21,13 metros, confrontando
do vértice 67 ao vértice 14 com a Chácara Horizonte – Gleba D Matricula nº 56.381 de propriedade de
Nelson Rodrigues Plens; defletindo à direita segue até o vértice 59, no rumo 28°40’16" NE, em uma
distância de 140,00 metros; defletindo à direita segue até o vértice 15, no rumo 79°03’30" SE, em uma
distância de 176,06 metros; deste segue em frente, até o vértice 60, no rumo 79°03’30" SE, em uma
distância de 726,27 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 26, início da descrição, no rumo de
56°01’02" NE, em uma distancia de 181,37 metros, confrontando do vértice 14 ao vértice 26, com a
Gleba C, de propriedade de Nelson Rodrigues Plens; encerrando uma área de 28.756,37 m².
Art. 2º Pela aquisição da área acima descrita, a Prefeitura pagará aos proprietários a importância de R$
74.000,00 (setenta e quatro mil reais) dividida em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas de R$ 37.000,00
(trinta e sete mil reais) cada, com intervalo de 30 dias uma da outra, sendo a primeira paga até 30 (trinta)
dias depois de publicada a presente Lei.
Art. 3º Neste mesmo ato fica a Prefeitura do Município de Itapetininga, autorizada a alienar, por doação,
área de terra citada no artigo 1º desta Lei à ABA – Associação Beneficente Aimee Semple Mcpherson,
entidade inscrita no CNPJ nº 07.364.021/0001-35, com sede na Rua Roque Antunes de Almeida, 942 –
Centro, Itapetininga-SP, para fins de instalação de projeto social, cujos encargos encontraram descritos
no contrato, em obediência ao artigo 159, I, “a” da Lei Orgânico do Município de Itapetininga.
Art. 4° Todas as despesas para essa doação, correrão por conta da DONATÁRIA, incluindo escrituras,
registros, certidões, taxas e emolumentos.
Art. 5º A DONATÁRIA se compromete a executar a obra dentro do prazo de 02 (dois) anos, a contar da
publicação desta Lei.
Art. 6º A extinção ou dissolução da Associação, a alteração do destino do imóvel, o descumprimento das
condições instituídas nesta Lei e no contrato, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado,
implicará na automática rescisão, com a conseqüente reversão do imóvel ao patrimônio imobiliário da
Prefeitura, que o incorporará com todas as edificações e benfeitorias nele realizadas, ainda que necessárias,
sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Art. 7º A área ora doada, de que trata o Artigo 1º, será exclusivamente destinada para instalação e
funcionamento do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos.
Art. 8º É assegurado à Prefeitura Municipal o direito de a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das
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obrigações assumidas nesta Lei e no instrumento de concessão.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos três dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI COMPLEMENTAR Nº 31, DE 2 DE MARÇO DE 2010.
Dispõe sobre alteração do art. 48 da Lei Complementar nº 09 de 30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre
o Código de Posturas do Município e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 05/09 de autoria dos Vereadores Marcelo Nanini Franci e Fuad Abrão
Isaac)
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 art. 48 da Lei Complementar nº 09 de 30 de dezembro de 2002 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 48. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas
ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto nos seguintes casos:
I – para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem, mantendo-se sinalização
claramente visível de dia e luminosa à noite enquanto perdurar a interrupção do trânsito pelo passeio
público.
II – para colocação de mesas e cadeiras para uso de clientes de bares, lanchonetes, padarias e outros
estabelecimentos similares, deixando no mínimo espaço livre de 1,50 m para passagem de pedestres e ou
portadores de necessidades especiais.
§ 1º Os estabelecimentos comerciais que pretendam usar o passeio público deverão requerer alvará especial
ao setor competente da Prefeitura Municipal.
§ 2º A concessão de alvará especial subordinará o interessado à comprovação de que existe no local
cobertura adequada para proteção dos clientes.
§ 3º O uso da calçada em desacordo com o disposto neste artigo e no regulamento a ser editado sujeitará
o responsável às penas previstas no Código Tributário Municipal e impedirá a concessão de novo alvará
especial a que se refere o § 2º pelo prazo de 1 (um) ano.”
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no gabinete do Prefeito, aos dois dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI COMPLEMENTAR Nº 32, DE 2 DE MARÇO DE 2010.
Dispõe sobre a regulamentação para autorização da distribuição de panfletos nas vias públicas do município
de Itapetininga e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 07/09 de autoria do Vereador Marcos de Almeida Cunha)
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 Esta Lei Complementar dispõe sobre a prática de distribuição de panfletos nas vias públicas.
Art. 2º Ficam proibidas as seguintes práticas:
I – distribuição de panfletos com propaganda de produtos ou serviços nos semáforos e ruas;
II – afixação de panfletos e quaisquer materiais publicitários impressos nos pára-brisas dos veículos
estacionados em ruas e avenidas;
III – distribuição de panfletos feita por aeronaves;
IV – distribuição de panfletos, contendo propaganda de cigarro, bebida alcoólica e material adulto ou
pornográfico nas vias públicas de Itapetininga.
Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo, implicará em multa correspondente a 10 UFM,
dobrando o valor no caso de reincidência.
Art. 3º Prescindirá de licença para a distribuição de panfletos e material congênere por empresas prestadoras
de serviço, devidamente inscritas neste ramo de atividade, na Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Parágrafo único. A distribuição referida no caput não poderá prejudicar o passeio destinado aos pedestres
e a fluência normal do trânsito na via pública.
Art. 4º Os agentes que farão a distribuição deverão vestir-se de maneira que possa identificar a empresa
responsável pela divulgação, contendo claramente o nome da empresa, com telefone e nº da inscrição
municipal, além de crachá com o nome do funcionário.
§ 1º O não cumprimento ao disposto neste artigo, implicará em multa correspondente a 10 UFM,
dobrando o valor no caso de reincidência.
§ 2º Fica vedada a participação de crianças menores de 16 anos no trabalho de distribuição.
Art. 5º A Prefeitura fornecerá a autorização ou protocolo com data de validade, conforme esta lei
complementar, através de requerimento do interessado, onde constará:
I – a localização do ponto de distribuição dos folhetos; e
II – o prazo de utilização.
Art. 6º Os agentes que detiverem autorização responsabilizar-se-ão pela limpeza do material de distribuição,
eventualmente lançado em solo público, num raio de cem metros do local de distribuição.
§ 1º A infração a esta determinação implicará multa de 20 UFM (Unidade Fiscal do Município) e, em caso
de reincidência será o dobro (40 UFM) e a revogação da autorização do funcionamento da empresa
infratora.
§ 2º Qualquer munícipe poderá denunciar ao Poder Público o não cumprimento da obrigação prevista no
caput, cabendo à Prefeitura, através de seus fiscais, aferir a procedência da reclamação.
Art. 7º Os panfletos, jornais promocionais e congêneres a serem distribuídos deverão conter,
obrigatoriamente, o seguinte aviso em destaque:
“PROIBIDO JOGAR ESTE PAPEL NA VIA PÚBLICA”.
“SUJEITO A MULTA TIPIFICADA NO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO”.
Art. 8º A empresa deverá fornecer para a Prefeitura, um mapa contendo os horários e postos de distribuição.
Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário com exceção do artigo 72 da Lei Complementar nº 09, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre o Código de Posturas do Município de Itapetininga e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no gabinete do Prefeito, aos dois dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 633, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010.
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 artigo 6º da Lei 5.352 de 29 de Dezembro de 2009; e
Considerando o protocolado nº, 6.681/2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 4.520.000,00 (quatro milhões e quinhentos e vinte mil reais), destinado a atender as seguintes
dotações do orçamento vigente:
02.06.01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças
041220010.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$  1.000.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123650029.2057 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     800.000.00
02.07.03 – Departamento de Gestão Escolar
123060030.2063 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     500.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
103010019.2032 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$  1.000.000.00
103020032.1065 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     120.000.00
02.08.02 – Departamento de Vigilância em Saúde
103040031.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente       R$      50.000.00
02.09.01 – Secretaria Municipal de Promoção Social
041220011.2006 – 3390.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     R$     150.000.00
02.10.01 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
041220013.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente      R$     100.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
041220020.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     700.000.00
02.14.01 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
133920017.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     100.000.00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES      R$  4.520.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
041220010.1001 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis                  R$     140.000.00
041220010.2006 – 3390.30 – Material de Consumo      R$       50.000.00
041220010.1004 – 4490.51 – Obras e Instalações      R$     490.000.00
041220010.2006 – 3390.93 – Indenizações e Restituições      R$       20.000.00
041230025.1058 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente      R$     200.000.00
041230025.1059 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente      R$     500.000.00
041230025.2045 – 3390.30 – Material de Consumo      R$     100.000.00
041230025.2045 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física      R$     100.000.00
041230025.2045 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     300.000.00
041230025.2046 – 3390.30 – Material de Consumo      R$       50.000.00
041230025.2046 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física      R$     100.000.00
041230025.2046 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     300.000.00
02.07.02 Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123610026.2009 – 3390.39 –Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica    R$  1.000.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
206060013.2017 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   R$     100.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
154510020.1020 – 4490.51 – Obras e Instalações     R$   300.000.00
154510020.1040 – 4490.51 – Obras e Instalações     R$     100.000.00
154520020.1017 – 4490.51 – Obras e Instalações     R$     100.000.00
154530020.1048 – 4490.51 – Obras e Instalações     R$       90.000.00
164820020.1001 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis     R$     300.000.00
267810020.1042 – 4490.51 – Obras e Instalações     R$       90.000.00
267820020.1047 – 4490.51 – Obras e Instalações     R$       90.000.00

TOTAL DAS ANULAÇÕES     R$  4.520.000.00
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 dezoito dias de fevereiro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 634, DE 3 DE MARÇO DE 2010.
“Dispõe sobre a opção pelo regime especial de que trata o art. 97, §1°, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhes são conferidas, pelo inciso IV do Art. 73 da Lei Orgânica Municipal e considerando;
- o disposto na Emenda Constitucional n° 62, de 09 de dezembro de 2009, que institui regime especial para
pagamento de precatórios facultando às entidades devedoras opção por duas diferentes modalidades de
pagamento;
- o Comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicado em 18 de dezembro de 2009
alertando as entidades devedoras para o prazo máximo de 90 dias previsto no art. 3° da Emenda
Constitucional n° 62, de 09 de dezembro de 2009; e
Considerando o requerimento nº 6.437, de 2 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal.
DECRETA:
Art. 1º O Município de Itapetininga fixa pelo pagamento dos precatórios vencidos, relativos às suas
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administrações direta e indireta, e os emitidos durante o período de vigência do regime especial, mediante
depósito mensal, em conta especial criada para tal fim, a razão de 1/12 (um doze avos) do valor
correspondente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês
do depósito, forma do inciso I do §1° e §2° do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 1° O Poder Executivo publicará mensalmente, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, os
valores da receita corrente líquida apurados conforme disposto nos termos do §3° do art. 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
§ 2° Até que sejam definidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo normas para aplicação do
disposto no § 4° do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os depósitos mensais
serão efetuados na Agência 0199-6 Conta 37.807-0 do Banco do Brasil aberta exclusivamente para este
fim, onde ficarão provisionados.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos três dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Março de 2010
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0399/2010, Proc 0052/2010 Lanchonete Ishiki Ltda - Me); (Prot. 0459/2010, Proc 0114/2008
Reinaldo Alves Domingues - Me);  (Prot. 2201/2009, Proc 0337/2009 Davi de Almeida Laurindo - Me);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 0075/2004, Proc 0015/2004 José Luiz Balmiza Rocha - Me); (Prot. 0313/2010, Proc 0044/2010
S. Maria Nunes Fortes - Me);
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA – (VALOR RECOLHIDO) - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 2187/2009, Proc 0334/2009 Itapão Panificadora e Confeitaria Ltda - Me);
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA (DÍVIDA ATIVA) – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 2265/2009, Proc 0351/2009 Jessé de Lima Carvalho - Me);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0346/21010, Proc 0028/2008 Agro Industrial Vista Alegre Ltda); (Prot 0445/2010, Proc 0158/
2002 Tânia Regina de Oliveira); (Prot 0377/2010, Proc 0005/2005 Camila Amaral de Melo): (Prot
0405/2010, Proc 0104/2004 Osmarina Telles de Moraes); (Prot. 0352/2010, Proc 0402/1998 Luciana
Oliveira Garcia);
DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0456/2010, Proc 0101/2003 G. A. Clínica e Assistência Médica S/S Ltda – Andrea M. V. Geraldini
Alvares); (Prot 0322/2010, Proc 0474/1989 Farmácia Itapetininga Ltda – Me – Claudio José de M.
Garcia); (Prot 0227/2010, Proc 1240/2003 Dayane Renata dos S. Palma Mendes – Me – Milton Arantes
Galvão);
DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0202/2010, Proc 0101/2003 G. A. Clínica e Assistência Médica S/S Ltda – Rossiney Barbosa
Alvares); (Prot 0451/2010, Proc 0474/1989 Farmácia Itapetininga Ltda – Me – Daniella H. Cardoso);
(Prot 0475/2010, Proc 1240/2003 Dayane Renata dos S. Palma Mendes – Me – Milton Arantes Galvão);
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0232/2010, Proc 0026/2010 Laura Carolina de Queiroz Chicolli);
DEFERIMENTO DE INUTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS –  ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0334/2010, Proc 0361/2008 Sabrina Fernanda Marques - Me); (Prot 0335/2010, Proc 0361/2008
Sabrina Fernanda Marques - Me);
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO L.T.A. – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0176/2010, Proc 0018/2010 Prefeitura do Município de Itapetininga – USF Márcia Regina Sardela);
(Prot 0176/2010, Proc 0018/2010 Prefeitura do Município de Itapetininga – USF Márcia Regina Sardela
- Reforma); (Prot 1125/2009, Proc 0159/2009 Prefeitura do Município de Itapetininga – Programa
Ambulatorial das Pessoas Idosas P.A.P.I. – Adequação);
INDEFERIMENTO DE RECURSO DE TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA – T.C.A. Nº 443
(Prot 1902/2009, Proc 0293/2009 Pandurata Alimentos Ltda – Snackitos Salgadinhos de Milho);
Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora do Depto.de Vigilância Sanitária
Itapetininga, 03 de março 2010

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Março de 2010

Relação dos Funcionários da Vigilância Sanitária

Miriam Akiti Rodrigues
Diretora do Depto.de Vigilância em Saúde
Itapetininga, 03 de março de 2010.

Resolução SME Nº 144/2010, de 03 de março de 2010.
Dispõe sobre a contratação de professor I e II de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Professor de
Educação Física em conformidade ao Processo Seletivo, Edital Nº 01/2010.
A Secretária de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e,
Considerando a necessidade de contratação de professor em caráter temporário, para substituição de
professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Professor de Educação Física, em conformidade
com a Instrução 1.3.g, do Edital do Processo Seletivo PSPMI Edital Nº01/2010 e a Resolução SME Nº 134
de 22/02/2010, resolve:
Artigo 1º  - O prazo descrito pela Instrução 1.3.g, do Edital do Processo Seletivo PSPMI Nº 01/2010, será
considerado no momento da contratação do professor temporário.
§ 1º– Caso o professor classificado no Processo Seletivo não possa ser admitido em razão do prazo de 06
meses, estabelecido pela CLT, permanecerá integrando a lista classificatória sendo-lhe permitida futura
admissão desde que vencido o prazo.
§ 2º- Para as atribuições será respeitada a ordem de classificação do professor que completou o prazo de
impedimento, após, dar-se-á continuidade com a ordem cronológica de classificação.
Artigo 2º- O professor que no ato da atribuição não comparecer ou desistir da escolha, para participar
novamente da atribuição terá que aguardar até o final da lista de classificação e o reinício do chamamento.
Artigo 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Departamento de
Gestão de Pessoas, Departamento Pessoal e Assessoria Jurídica Municipal.
Artigo 4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Profª Suzana Eugenia de Mello M. Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 006, de 25 de Fevereiro de 2010.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000629/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1°e Artigo 34, Inciso I, da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte da ex-
funcionária municipal Tereza Maria Costa ao dependente JOSÉ LAÉRCIO COSTA, esposo, a partir de
19-02-2010.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

LEI Nº 5.353, 15 DE JANEIRO DE 2010
Parte vetada pelo Prefeito Municipal de Itapetininga e mantida pela Câmara Municipal de Itapetininga do
Projeto de Lei nº 75/2009 que foi convertido na Lei nº 5.353, de 15 de janeiro de 2010, que “Altera o
Plano Plurianual do Município de Itapetininga, para o período de 2010/2013 e dá outras providências”.
DR. HELENO DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, nos termos do § 8º do art.
54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica transferida para o Órgão Poder Legislativo a ação de governo “Construção da Sede do Poder
Legislativo” junto ao Plano Plurianual do Município de Itapetininga para o período de 2010 a 2013, Lei
nº 5.328, de 14 de setembro de 2009,  forma a seguir:

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal, 03 de março de 2010.
Dr. Heleno de Souza
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos 03 dias de março de 2010.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Diretora Legislativa

LEI Nº 5.354, 15 DE JANEIRO DE 2010
Parte vetada pelo Prefeito Municipal de Itapetininga e mantida pela Câmara Municipal de Itapetininga do
Projeto de Lei nº 76/2009 que foi convertido na Lei nº 5.354, de 15 de janeiro de 2010, que “Altera a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, do exercício de 2010 e dá outras providências”.
DR. HELENO DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, nos termos do § 8º do art.
54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica transferida para o Órgão Poder Legislativo a ação de governo “Construção da Sede do Poder
Legislativo” junto a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2010, Lei nº 5.329, de 14 de
setembro de 2009, forma a seguir:
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Câmara Municipal, 03 de março de 2010.
Dr. Heleno de Souza

Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos 03 dias de março de 2010.
Elizabeth Aparecida Ferreira- Diretora Legislativa

Extrato de Contrato
 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratada: Fenixlici Prestação de Serviços Ltda.
 Contrato: nº 01/201
 Objeto:  Prestação de Serviços  de envio por meio eletrônico (EMAIL)  de publicações realizadas
 pela Imprensa Oficial.
 Valor Global: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais )
 Vigência: 12 (doze) meses, a partir do dia 08 de fevereiro de 2010.

Nesta sexta-feira
(26), a Prefeitura de Itapeti-
ninga comemorou o 2º ani-
versário do CEAMI (Centro
de Atendimento à Melhor
Idade). 

Na oportunidade, os
idosos que frequentam o
CEAMI comemoraram a data
e dançaram ao som de um
grupo de pagode, que ale-
grou a festividade.

O evento aconteceu
no Centro de Atendimento
à Melhor Idade e contou
com a participação dos ido-
sos assistidos, familiares,

Centro de Atendimento à Melhor Idade  comemora seu
2º ano de funcionamento

funcionários e amigos.
CEAMI

Atualmente prestan-
do atendimento para 45 ido-
sos, o CEAMI, oferece gra-
tuitamente atendimento
nas áreas de saúde, cul-
tura, esporte e lazer para
idosos. 

Com uma área cons-
truída de 900 m², no Centro
de Atendimento à Melhor
Idade, os idosos fazem alon-
gamento, caminhada, dan-
ça, crochê, tricô, bordado e
pintura, além de aula de
dança e cultivo de horta.

No último sábado
(27), os moradores do Bairro
do Taboãozinho receberam
os serviços da Feira da Saú-
de e Cidadania, promovida
pela Prefeitura de Itapetinin-
ga, por meio do Departa-
mento de Gestão do Traba-
lho.

No evento, que teve
o objetivo de oferecer servi-
ços preventivos visando à
saúde e o exercício da cida-
dania, mais de três mil pes-
soas participaram das ativi-
dades oferecidas pelas Se-
cretarias de Esportes e La-

Feira da Saúde e Cidadania no Bairro do Taboãozinho
reune mais de três mil pessoas

zer, de Saúde, de Promoção
Social, de Cultura e Turismo,
e de Agricultura e Meio Am-
biente.

Alimentação saudá-
vel, higiene bucal,  Lei Maria
da Penha, Direitos e Deve-
res das Mulheres, dengue,
trânsito, alimentação saudá-
vel, prevenção de DSTs,  ser-
viços médicos e odontoló-
gicos, aferição de pressão e
oficinas de discussão (ci-
dadania, sexualidade, ál-
cool, drogas, planejamento
familiar, violência contra a mu-
lher) foram apenas algumas

das atividades oferecidas à
população durante a Feira
da Saúde e Cidadania.

A Feira da Saúde e
Cidadania é realizada pela
Secretaria de Saúde, por
meio  Departamento de
Gestão do Trabalho e da
Educação em Saúde, em
parceria com as demais
secretarias.

De acordo com a
administração municipal,
em 2009, nas quatro Fei-
ras da Saúde e Cidadania
realizadas, mais de seis mil
pessoas foram atendidas.
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Utilizar a arte e a cul-
tura como forma de retirar
crianças e adolescentes das
ruas é um dos objetivos do
Batuta- Projeto Musical de
Inclusão Social, que é
desenvolvido pela Prefeitu-
ra de Itapetininga, através
da Secretaria de Cultura e
Turismo.

O Projeto Batuta foi
criado a partir da iniciativa
de dois músicos voluntários
de Itapetininga, que vendo
a necessidade de ofertar ati-
vidades culturais aos jovens
do município, passaram a mi-
nistrar aulas de violão para
crianças e adolescentes,

Projeto Batuta incentiva a música para
crianças carentes

com idades entre 7  e 15
anos, de ambos os sexos, na
Casa Espírita Bezerra de Me-
nezes, localizada no Jardim
Bela Vista.

Com a parceria da
Prefeitura de Itapetininga em
2010, o projeto receberá no-
vos investimentos. Será en-
tregue neste sábado (27) 15
novos violões que contri-
buirão com a ampliação do
programa no Bairro. Além
disso, o projeto contará com
a colaboração e orientação
voluntária do Maestro da
Banda Municipal, Mário
Chagas.

Para participarem das

aulas, os adolescentes pre-
cisam estar regularmente
matriculados e residirem no
município. As aulas acon-
tecem todos os sábados,
das 16:30 às 18 horas.

O intuito é que o Pro-
jeto Batuta seja ampliado
para os outros bairros de Ita-
petininga. Para que isso
aconteça, a Prefeitura de Ita-
petininga pede a colabo-
ração daqueles que queiram
contribuir através de doa-
ções de instrumentos musi-
cais e por meio do trabalho
voluntário.

Os interessados em
conhecer o projeto podem

visitar o Projeto Batuta todos
os sábados, no Centro Espírita
Bezerra de Menezes, localizado

à Rua Josefa Zaglobinski Krapf,
n. 81 - Jardim Bela Vista.

Informações na Se-

cretaria de Cultura e Turis-
mo, na Rua Saldanha Mari-
nho, n.107 - (15) 3272-3401.

A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo,
realiza nos dias 19 e 20 de
Março, na Praça Marechal
Deodoro (Largo dos Amo-
res), a partir das 19:30 horas,
a edição 2010 da Expo Mu-
sic.

O evento é uma par-
ceria entre a Prefeitura Muni-
cipal e o Sindicato Rural e
tem por objetivo divulgar e
valorizar os talentos musi-
cais de Itapetininga e região,
além de selecionar 9 bandas
que irão se apresentar nos
shows regionais dos dias 20,
21 e 22 de abril, na ExpoAgro

Inscrições para a Expo Music 2010 começam hoje
2010 de Itapetininga.

As inscrições serão
realizadas de 5 a 12 de Março
de 2010, das 10 às 16h, e te-
rão como taxa, a doação de
1 kg (um quilo) de alimento
não perecível por membro da
banda, exceto sal, cuja arre-
cadação será encaminhada
ao Fundo Social de Solida-
riedade de Itapetininga.

Como nas duas últi-
mas edições, os grupos ins-
critos na Expomusic deve-
rão indicar os nomes de cin-
co jurados como sugestão,
além de apresentarem duas
músicas, sendo uma própria.

A grande novidade

para esta 6ª Edição é a obri-
gatoriedade das bandas
prestarem homenagem ao
compositor Teddy Vieira,
como forma de resgatar a cul-
tura Itapetiningana.

As inscrições para a
Expomusic vão até o dia 12
de março e podem ser feitas
na Secretaria de Cultura e
Turismo de Itapetininga, lo-
calizada na Rua Saldanha
Marinho, 107, Centro.

Aproveitando a es-
trutura da Expo Music, no
dia 21 , a partir das 19:30 ho-
ras, a Prefeitura de Itapeti-
ninga, lançará a 5ª Edição do
Cd Itapê Hits, em formato DVD.

Um sucesso em 2009,
o Circuito Cultural Paulista
volta este ano, com o obje-
tivo de consolidar a política
de difusão de espetáculos
no interior e litoral do Estado
de São Paulo.

De março a novem-
bro, a Secretaria de Estado
da Cultura levará a 70 muni-
cípios mais de 700 espetá-
culos proporcionando à po-
pulação uma agenda cultu-
ral diversificada e de alta
qualidade, com apresenta-

Circuito Cultural volta a Itapetininga no próximo dia 13 de março
ções de teatro, música, dan-
ça e circo, além de exibição
de filmes e oficinas com os
grupos.

Em Itapetininga, as
apresentações começam no
próximo sábado, dia 13 de
março, às 20h, no Auditório
Abílio Victor, com o espetá-
culo circense, “Enquanto
houver encanto” de Ricardo
Malerbi.  Em um rabo de co-
meta, um viajante inquieto e
com manias de elegância
chega a um local misterioso.

De seu bolso sai seu amigo,
um rato, que passa a guiá-lo
para diferentes locais onde
ele descobre a magia e o
encantamento que se revela
no que há de mais simples.
Mistério e lirismo para en-
cantar toda a família.  O Show
tem duração de 50 minutos,
com classificação Livre.

O Auditório Abílio
Victor, fica à Praça 9 de julho,
nº 518.
Confira a programação de
março:

Dia: 21 de março
Horário: 10h00
Local: Festa da Varanda-
Peixoto Gomide

Viva Elpídio! [MÚSICA]
Oswaldinho e Marisa Viana,
acompanhados por seu grupo,
apresentam o repertório do
disco “Viva Elpídio!”, fruto
de extensa pesquisa sobre
a obra do eclético compo-
sitor paulista Elpídio dos
Santos - que em 2010 com-
pletaria 101 anos de nasci-

mento. As músicas são um
fiel retrato do homem do inte-
rior de São Paulo, com seus
costumes, linguajar, religio-

sidade, sabores,comporta-
mento e emoções.
Duração: 80 min.
Classificação Indicativa: Livre
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 A Secretaria Muni-
cipal de Saúde, por meio da
Vigilância Epidemiológica,
realiza a partir de segunda-
feira (dia 8), a primeira etapa
da campanha de imunização
contra o vírus influenza A/
H1N1. Nessa primeira fase,
serão imunizados profissio-
nais que atuam em unidades
de saúde, que farão atendi-
mento de casos suspeitos e
confirmados da doença. O
calendário e os critérios de
vacinação foram definidos
pelo Ministério da Saúde.

Na segunda etapa, de
22 de março a 2 de abril, a
vacina será disponibilizada
para as pessoas com doen-
ças crônicas, como obesida-
de grau 3 (antiga obesidade

Vacinação contra o vírus influenza para
profissionais da saúde começa segunda-feira

mórbida), diabete, imunode-
primidos, doenças hepáti-
cas, renais e hematológicas.

No mesmo período
serão vacinadas as crianças
entre 6 meses a 1 ano e 11
meses de idade. Essas irão
receber duas meias doses -
a segunda deverá ser toma-
da 21 dias após a primeira.

As gestantes tam-
bém serão atendidas na se-
gunda fase da campanha,
mas o prazo será estendido
até 21 de maio. Poderão re-
ceber a dose, grávidas em
qualquer período da gesta-
ção. Na terceira etapa, de 5
a 23 de abril, serão imuni-
zados os adultos com idade
entre 20 e 29 anos. A quarta
fase, que vai de 24 abril a 7

de maio, serão vacinadas
pessoas com 60 anos ou
mais com doença crônica.

Os idosos, além de
receberem a dose contra o
vírus H1N1, serão imuni-
zados no mesmo período
contra a gripe sazonal, como
parte da campanha anual
contra a gripe comum.

A última fase acon-
tece de 10 a 21 de maio e irá
englobar adultos com idade
entre 30 e 39 anos de idade.

Capacitação para os
profissionais de Saúde

A Vigilância Epide-
miológica realiza  amanhã
(dia 5), das 8 às 13h, no Sindi-
cato Rural de Itapetininga,
capacitação para os profis-
sionais da saúde, sobre a

A Prefeitura de Itape-
tininga, através da Secreta-
ria de Saúde, realiza até o
próximo dia 12, uma campa-
nha de combate à Tuber-
culose.

A iniciativa tem por
objetivo informar sobre
como detectar a tuberculo-
se, os primeiros sintomas da
doença, exames que devem
ser solicitados, para onde o

Vigilância Epidemiológica de Itapetininga realiza
campanha contra a Tuberculose

paciente deve ser encami-
nhando, danos causados
pela enfermidade e formas
de tratamento.

Durante o período,
as Unidades Básicas de
Saúde farão exames nos pa-
cientes que apresentarem
tosse há mais de duas sema-
nas.

Vale lembrar, que a
Tuberculose é uma doença

que tem cura, o tratamento
é gratuito e está disponível
na rede municipal de saúde.

A Vigilância Epide-
miológica estará com uma
equipe nas unidades bási-
cas de saúde durante este
período.

Dúvidas e orienta-
ções, ligar na Vigilância Epi-
demiológica: (015) 3373-
4345 ou (015) 3373-5426.

campanha de vacinação da
Gripe A (H1N1).

Serão capacitados
todos os chefes das Unida-

des Básicas de Saúde, Téc-
nicos de Enfermagem de
Salas de vacina, do Hospital
Regional, UNIMED e Insti-

tuto de Nefrologia e Diálise
de Itapetininga, que estão
diretamente em contato com
os pacientes.

A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio das Secre-
tarias de Educação, de Saú-
de e de Trânsito e Cidada-
nia, irá desenvolver várias
atividades educativas ao
longo do ano letivo, nas es-
colas da rede municipal de
ensino.

A Secretaria da Saú-
de vai desenvolver pales-
tras sobre a Dengue, promo-
vida pela Liga Anti-Dengue,
com a equipe da Vigilância
Epidemiológica. Serão dis-
cutidos temas como a im-
portância dos cuidados bá-

Atividades educativas serão desenvolvidas nas escolas da rede municipal de ensino
sicos, tanto no que diz res-
peito à higiene pessoal
quanto à limpeza e conser-
vação de quintais, terrenos,
caixas d’água e no interior
da própria casa, para evitar
a proliferação de criadouros
do mosquito transmissor da
dengue, Aedes Aegypti.

Já a Secretaria de
Trânsito visitará todas as
Unidades da rede para de-
tectar de perto os diferentes
problemas existentes nas
escolas e, assim, conseguir
traçar metas e planos para
conscientizar os pais de

alunos sobre o bom fluxo do
trânsito nos horários de en-
trada e saída das escolas.

Também pensando
em garantir a segurança dos
alunos e pedestres em geral,
serão criados coordenado-
res de trânsito com pessoas
da própria comunidade ou
funcionários da escola, que
serão capacitados para
auxiliar o trânsito nos ho-
rários de pico.

No início do mês de
fevereiro, os coordenadores
da Rede receberam treina-
mento e capacitação sobre

a Dengue, com a Liga Anti-
Dengue e sobre Educação
para o Trânsito. O treina-

mento aconteceu na Oficina
Pedagógica. Estes temas
serão desenvolvidos ao lon-

go do ano, em forma de pro-
jetos, envolvendo alunos,
professores e coordenado-res.
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Em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher,
a Prefeitura de Itapetininga
preparou uma programação
especial para marcar a data.
Um dos destaques acontece
amanhã (dia 5), às 19h30, no
Clube Recreativo.

Organizado pela Co-
ordenadoria da Mulher e o
Conselho do Direito da Mu-
lher, juntamente com o Fun-
do Social de Solidariedade,
um desfile trará os traba-
lhos confeccionados dura-
nte o ano de 2009 pelas alu-
nas do Fundo Social.

Além disso, durante
o evento serão homenagea-
das mulheres de diversos
segmentos do comércio de
Itapetininga.

São elas:
Farmácia São João- Marga-
rete Duarte dos Santos Ri-
beiro
Supermecado M&S- Sueli
Aparecida dos Santos Al-
meida
Ótica Laércio- Elza Manoel
de Almeida
Style Magasin- Renata

Dia Internacional da Mulher tem
programação especial em Itapetininga

Cristina da Silva Corrêa-
gerente
Açougue Xavier- Simone
Aparecida Campos Oliveira-
açougueira
Venâncio Ayres- Valdicéia
Benedita Nunes da Costa
Santos- cozinheira
Boutique Karina- Lourdes
Ferreira Nagamine
Lojas CEM- Vânia de Souza
Campos

Na segunda feira, dia
8 de março, das 8 às 17 horas,
na Praça Marechal Deodoro-
Largo dos Amores, as co-
memorações continuam.

A Secretaria de Saú-
de, juntamente com o
CREAS (Centro de Referên-
cia Especializado de Assis-
tência Social), Conselho da
Mulher e Coordenadoria da
Mulher, estará com uma ten-
da para atender às mulheres.

Na praça, será dis-
ponibilizado corte de cabelo
e maquiagem para aquelas
que passarem pelo local.
Além disso, o Fundo Social
de Solidariedade, das 10h às
12h e das 14h às 16h, ficará

com uma barraca vendendo
os artesanatos confeccio-
nados por suas alunas.

A Vigilância também
fará parte da homenagem,
com uma barraca de orien-
tação com distribuição de
preservativos e informati-
vos direcionados às mu-
lheres. Esta ação tem como
objetivo homenagear as mu-
lheres e esclarecer as dúvi-
das sobre as DSTs, focando
a prevenção contra as doen-
ças e promovendo a saúde.

Estarão na praça ain-
da, uma equipe do PAT (Posto
de Atendimento ao Trabalha-
dor) e da Pastoral da Família,
para distribuição de pan-
fletos e orientações sobre o
trabalho desenvolvido em
Itapetininga.

Também no CEAMI
(Centro de Atendimento à Me-
lhor Idade), haverá uma pro-
gramação especial para co-
memorar a data. Cabelereiros,
maquiadores, manicures e pro-
fissionais da saúde, irão pro-
porcionar um dia voltado a
saúde e a beleza. 
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Prática de esportes,
espaço para as crianças
brincarem e se desenvolve-
rem, local de encontro ou
reencontro de amigos, ambi-
ente para realização de
eventos, essas são algumas
das funções das áreas de la-
zer em Itapetininga.

Com o desenvolvi-
mento sócioeconomico dos
centros urbanos nos muni-
cípios, se faz necessário a
criação de espaços de pas-
seio e lazer, pelas prefeituras,
que venham atender à co-
munidade local.

Pensando nisso, a
Prefreitura de Itapetininga,
por meio das Secretarias de
Esporte e Lazer e de Obras e
Serviços, buscou investir
em novas áreas que possam
ser utilizadas como uma
área agradável para toda a
população.

Nos últimos meses, a
administração municipal
entregou à população as
áreas de Lazer “Aristeu Cor-
rêa de Moraes” no Jardim

Mais uma área de lazer será entregue em
Itapetininga ainda neste mês
Fogaça; “Antonio Arruda
Mello – Seu Mimi” no Jardim
Itália, Praça dos Ferroviários
na Vila Rocha. Esses am-
bientes são utilizados dia-
riamente pela comunidade
dos bairros, como forma de
lazer e inclusão social.

Conforme o Execu-
tivo, ainda este mês, será
entregue aos moradores das
Vilas Regina, Rio Bran-co,
Máximo e do Jardim Maria
Luiza,  a área de Lazer “ José
Carlos Severino – Seu Lila”,
no Jardim Maria Luiza.

O novo espaço loca-
lizado às margens das ruas
Genebra Leontina Matioli e
Martha de Moraes Mateus,
com área de  de 6.845,40 m²,
conta com playground, pai-
sagismo e  condições de
acessibilidade.

De acordo com a
Secretaria de Obras e Servi-
ços, ao todo foram investi-
dos R$ 218.841,61 na cons-
trução do novo ambiente de
recreação.
Conheça outro espaço de

lazer que em breve os
Itapetininganos poderão
utilizar:

Em breve, estará em
pleno funcionamento o
Centro Municipal de Lazer
Fausto Tavares Ramalho,
localizado no antigo Centro
de Tradição Tropeiro e
Boiadeiro na Vila Hungria.

Os moradores das
Vilas Regina, Sônia, Hun-
gria, Rio Branco, Alves, Pal-
meira, Leonel, Reis e Espla-
nada terão mais uma opção
para prática de esportes,
passeio e descanso com a
família.

O espaço contará
com duas quadras de vôlei
de areia, dois campos para
área de jogos, vestiário, par-
que infantil, chafariz, play-
ground e estacionamento.

Conforme a Secre-
taria de Obras e Serviços,
como trata-se de um dos
maiores empreendimentos
direcionados ao lazer do
município, as obras devem
concluídas até o final do ano.

Nos próximos me-
ses, os mais de 10 mil mora-
dores das Vilas Santa Isabel,
Mazzei, Conjunto Habitaci-

Nova Ponte na Vila Piedade irá beneficiar mais de 10 mil moradores

onal Nina Piedade, Alto da
Vila Santana, Piedade e Jar-
dim Santa Inês poderão uti-
lizar a nova ponte de cocreto

armado, localizada na Vila
Piedade.

A  nova ligação, en-
tre a Avenida Flávio Soares

Hungria (Marginal dos Ca-
valos) e a Rua Noé Batista
Brizola, encontra-se em fase
finalização e irá atender às

reinvindicações de mais de
20 anos da comunidade lo-
cal.

Fruto do convênio
firmado entre a Prefeitura de
Itapetininga e o Governo do
Estado de São Paulo, a obra
de 360 m² terá 30 m de com-
primento por 12 m de largura,
e contará com passeio pú-
blico nas laterais.

Conforme a Secre-
taria de Obras e Serviços,
que executa os serviços, as
obras de substituição da
ponte de madeira pela de
concreto armado está
orçada em R$ 930.967,00,
valor este proviniente de
recursos municipais e
estaduais.

A nova ponte, uma
reinvindicação de mais de 20
anos da comunidade local,
irá oferecer segurança aos

pedestres e motoristas que
transitam todos os dias
pelas vias. A obra também
contribuirá na vazão do
ribeirão nos dias de chuva e
na diminuição da quanti-
dade de detritos represados.
Mais uma obra terá início

A Prefeitura de Ita-
petininga já iniciou o pro-
cesso de licitação para a
contratação de empresa que
executará os serviços de pa-
vimentação da rua Noé Ba-
tista Brizola e rotatória que
liga a Avenida Marginal (Ca-
valos).

Segundo informa-
ções da Secretaria de Obras
e Serviços, a obra avaliada
em R$ 124.667,98 será execu-
tada com recursos próprios
e facilitará o acesso dos mo-
toristas e moradores das
imediações à nova ponte.
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