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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Novos serviços de saúde estarão
em funcionamento em 2010

Mais de 18 especiali-
dades! Esse é o número de
áreas médicas que serão dis-
ponibilizadas no Ambula-
tório Médico de Especiali-
dades (AME) nos próximos
meses.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, por meio
deste novo sistema de aten-
dimento que está sendo im-
plantado pelo Governo Es-
tadual, serão oferecidos
atendimentos em cardiolo-
gia, Cirurgia Geral, Cirurgia
Vascular, Dermatologia, En-
docrinologia, Endocrinolo-
gia Infantil, Gastroenterolo-
gia, Hematologia, Infectolo-
gia, Ginecologia, Nefrologia,
Neurologia, Neurologia In-
fantil, Otorrinolaringologia,

Proctologia, Reumatologia,
Oftalmologia, Ortopedia e
Urologia. Além destes, ain-
da haverá atendimento para
especialidades não-médi-
cas, como enfermagem, fi-
sioterapia, fonoaudiologia e
psicologia.

Com o AME, os paci-
entes do município e das 12
cidades da microrregião de
Itapetininga poderão reali-
zar consultas e exames, e,
caso haja necessidade, se-
rão encaminhados no mes-
mo dia para tratamento es-
pecializado.

O prédio “Doutor
Roberto Afonso Placco”,
antigo NGA (Núcleo de Ges-
tão Assistencial), que abri-
gará o AME do município,

está sendo totalmente adap-
tado e ampliado. Conforme
a construtora responsável,
se não houver imprevistos,
as obras do prédio serão
concluídas e entregues no
final do mês de abril.

Também neste ano,
conforme cronograma esta-
belecido pelo Ministério da
Saúde, Itapetininga deve ter
uma Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e um
Serviço de Atendimento
Médico de Urgência (SAMU
192).

O SAMU 192 terá a
finalidade de prestar socorro
à população em casos de
emergência 24 horas por dia
e  será composta por médi-
cos, enfermeiros, auxiliares

de enfermagem e socor-
ristas. Já a UPA é um serviço
que irá intermediar o aten-
dimento entre as unidades
básicas de saúde e a rede
hospitalar.

A UPA em Itapetinin-
ga, contará com uma equipe
de Clínicos Gerais, Pediatra,
Cirurgião, Ortopedista, que
realizará aproximadamente

de 350 a 400 atendimentos
por dia. Para ser atendido na
UPA, os pacientes não preci-
sarão marcar consulta, já
que a unidade atenderá ca-
sos de emergência, e de bai-
xa e média complexidade.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, em breve,
o projeto será enviado  para
processo licitatório para iní-

cio das obras.
Com a UPA e o

SAMU 192, toda a rede de
saúde estará interligada, ou
seja, os problemas serão
diagnosticados e tratados
com maior precisão, propi-
ciando diretamente melhoria
no atendimento do Pronto
Socorro e Hospital Regional
de Itapetininga.

A Prefeitura de Itape-
tininga nos próximos dias
dará início ao processo lici-
tatório para construção de
mais três Unidades de Saú-
de da Família (USF) nas Vi-
las Santana, Mazzei e no

Mais três Unidades de Saúde da Família
serão construídas em Itapetininga

Distrito da Conceição.
Segundo a estimati-

va da Secretaria de Saúde,
as unidades contarão com
consultórios médico e
odontológico, salas de en-
fermagem, de inalação, de

vacina, de esterilização e de
curativos, além de outros es-
paços.

A iniciativa da Admi-
nistração Municipal irá be-
neficiar mais de 50 mil pes-
soas

Fachada do  AME

Foto interna do AME

SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010 - Processo nº 018/2010. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de 05 veículos, adaptados para
ambulâncias simples remoção, conforme especificações contidas no anexo I do edital. INICIO DA
SESSÃO: Dia 25.03.2010 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2010 - Processo nº 020/2010. MODALIDADE: Pregão
Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: aquisição de veículos zero km, ano/modelo 2010/
2010, para o Departamento da Vigilância Sanitária, conforme as especificações do anexo I do edital.
INICIO DA SESSÃO: Dia 25.03.2010 a partir das 14:00 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.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2010 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itapetininga PROCESSO Nº:
019/2010 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 02/2010 CONTRATADA: Hosp Log Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda, Valor total: R$ 15.841,63.  OBJETO: aquisição de medicamento (bortezomide
(velcade) 3,5 mg). FUNDAMENTO: Artigo 24 Inciso XI da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores
alterações.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2010 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itapetininga
PROCESSO Nº: 021/2010 MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 02/2010 CONTRATADAS:
1) Novo Interior Comunicações Ltda, no valor de: R$ 18.382,00; 2) Televisão Sorocaba Ltda, no valor
de R$ 5.006,88 e 3) TV Record Bauru Ltda, no valor de R$ 5.028,51. VALOR TOTAL GERAL: R$
28.417,39.  OBJETO: Contratação de emissoras de TVs que mantém cobertura jornalística na cidade de
Itapetininga/SP, com a finalidade de realizar inserções referente a campanha de IPTU 2010.
FUNDAMENTO: Artigo 25, Inciso I da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores atualizações. Itapetininga,
11 de março de 2010. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº 01/2.010

Portaria nº 01/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventuais responsabilidades relativas à aquisição de
gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme Portaria nº 01, de 26 de fevereiro de 2010.

Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

CONVOCAÇÃO Nº 03/2010 DE PROFESSORES DO PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria Municipal de Educação CONVOCA os
professores classificados no Processo Seletivo Edital nº 01/2010, realizado no dia 31/01/2010, para
perícia médica, que será realizada pela “Imedi: Consultoria e Assistência em Segurança e Medicina do
Trabalho”, localizada na Rua General Carneiro, 217, centro, telefone 3271-7910, obedecendo ao seguinte:
Professor de Educação Básica:
·15/03/2010, a partir das 14h os classificados do Nº 201 ao Nº 280.
No ato do exame médico será obrigatória a apresentação da carteira de vacina atualizada e do documento
de identidade com foto.
As atribuições acontecerão todas as terças e sextas-feiras, às 18:00h, na EMEF Jandyra Vieira Marcondes,
localizada na Rua General Carneiro, 400, centro.
Para a contratação serão necessários cópias dos seguintes documentos:
·01 foto 3x4 ;
·Carteira de Trabalho (parte da foto e identificação cadastral);
·PIS/PASEP (ir até a Caixa Econômica Federal e pedir atualização cadastral e o Cartão Cidadão);
·Diploma na área da Educação: Magistério ou Pedagogia;
·R.G.;
·CPF (CIC);
·Título de Eleitor;
·Certidão de Nascimento ou Casamento;
·Certidão de Nascimento de filhos (até 14 anos);
·Carteira de Vacinação dos filhos (até 5 anos);
·Comprovante de residência (conta de luz ou telefone ATUAL);
·Antecedentes Criminais (www.ssp.sp.gov.br);
·Número de conta Santander (cópia do cartão do Banco ou saldo, caso tenha conta aberta);

·Para maiores esclarecimentos, ligar no Setor de Administração de Pessoal (15) 3376-9613.
Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque-Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 094/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Carlos Araujo – Jardim Marabá, com inscrição cadastral n.
01.08.031.0100.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 496/02/2010 de 04.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luis Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 02 de março de 2010.
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EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 095/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Carlos Araujo – Jardim Marabá, com inscrição cadastral n.
01.08.031.0110.001 e 01.08.031.0120.001, no valor de R$ 220,36 (Duzentos e vinte reais e trinta e seis
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de
manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza
do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º
da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 496/02/2010 de
04.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 02 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 099/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Abigail Holtz de Moraes, Vila Mazzei, com inscrição cadastral n.
01.01.077.0222.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 516/02/2010 de 05.02..2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 02 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 100/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Manoel Pacheco – Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral n.
06.23.005.0329.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 517/02/2010 de 05.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 110/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Paulo Ayres de Oliveira, Vila Barth, com inscrição cadastral n.
01.11.056.0585.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 598/02/2010 de 17.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 111/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Av. João Barth, Vila Barth, com inscrição cadastral n. 01.11.033.0145.001,
no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista que deixou de cumprir
o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente conservado o referido
imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de

maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 599/02/2010 de 17.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 03 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 119/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Expedicionários, Centro, com inscrição cadastral n.
01.07.110.0077.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 652/02/2010 de 24.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 03 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 120/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua José B. Meira, Vila Nastri II, com inscrição cadastral n.
01.14.124.0078.001 e 01.14.124.0088.001, no valor de R$ 230,36 (Duzentos e trinta reais e trinta e
seis centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando
de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 653/02/2010 de 24.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 03 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 121/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Arnaldo V. Barretti, Vila Nastri II, com inscrição cadastral n.
01.14.126.0196.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e quinze reais e dezoito Centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 654/02/2010 de 24.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 130/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0070.001 - 01.13.090.0080.001 – 01.3.090.0100.001 – 01.13.090.0110.001 –
01.13.090.0120.001 – 01.13.090.0130.001 – 01.13.090.0140.001 – 01.13.090.0150.001
01.13.090.0160.001 – 01.13.090.0172.001 e 01.13.090.0184.001, no valor de R$ 1151,80 (Um mil
reais cento e cinqüenta e um reais e oitenta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 670/02/2010 de 26.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
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Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 132/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua José de Freitas, Vila Piedade, com inscrição cadastral n.
01.02.027.0110.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 672/02/2010 de 26.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 133/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Zarife Yared, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n.
01.03.085.0090.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e Quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 673/02/2010 de 26.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 134/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito Bento Mariano, Jardim Fogaça, com inscrição cadastral n.
01.13.090.0272.001 - 01.13.090.0284.001 – 01.3.090.0297.001 – 01.13.090.0307.001 –
01.13.090.0327.001 – 01.13.090.0337.001 – 01.13.090.0347.001 – 01.13.090.0357.001
01.13.090.0367.001 e 01.13.090.0377.001, no valor de R$ 1136,70 (Um mil reais cento e trinta e seis
reais e setenta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997,
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 671/02/2010 de 26.02.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 03 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 138/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson Suardi, Vila Nastri I, com inscrição cadastral n.
01.10.047.0352.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e quinze reais e dezoito Centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 697/03/2010 de 02.03.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 03 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 143/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua José Afonso, Vila Labrunetti, com inscrição cadastral n.

01.14.057.0166.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 705/03/2010 de 02.03.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 03 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 144/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Ozonia R. de Oliveira, Vila Labrunetti, com inscrição cadastral n.
01.14.120.0180.001, no valor de R$ 115,18 (Cento e quinze reais e dezoito centavos), tendo em vista
que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 704/03/2010 de 02.03.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 05 de março de 2010.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 149/10 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Carlos Cardoso, Jardim Marabá, com inscrição cadastral n.
01.08.011.0200.001 – 01.08.011.0210.001 e 01.08.011.0220.001, no valor de R$ 345,54 (Trezentos
e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n.
4.046 de 26.05.1997, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de
maio de 1997, conforme Segunda Notificação n. 753/03/2010 de 04.03.2010;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita Interino
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Brasilio Ayres
Ribas, Jardim Santa Inês – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.02.420.0160.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Josefa Vieira
Pinto, Jardim Monte Santo – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 06.23.019.0303.001,06.
23.0313.001, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta
publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Dom José Carlos
Aguirre, Atenas do Sul – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.09.041.0261.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
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1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luis Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Alberto Yukio
Takassi, Jardim das Laranjeiras – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.10.075.0152.001, a
proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos
dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 02 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua José Benedito de
Meira, Vila Nastri II – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.14.021.0423.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Norberto Acácio
Franca, Jardim Eldorado – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.13.046.0792.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Brasilio Ayres
Ribas, Vila José Salem – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.02.420.0050.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 05 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Brasilio Ayres
Ribas, Vila José Salem – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.02.420.0120.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Roque Cesário
Albino, Vila Nastri I – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.10.068.0111.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 26 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Maria Tereza,
Jardim Leonel – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.01.067.0295.001, a proceder à limpeza
do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º
da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita Interino
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua José Quirino Vieira
- Central Parque 4L – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.10.026.0299.001-
01.10.026.0309.001 e 01.10.026.0319.001, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias
a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita
Itapetininga, 05 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Esaú Correa de A.
Moraes, Vila Rosa – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.11.044.0070.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita Interino
Itapetininga, 05 de fevereiro de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Rodolfo Miranda
Leonel, Jardim Itália – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.12.015.0186.001, a proceder à
limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita Interino
Itapetininga, 02 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Chamus Isaac, Vila
Nova Itapetininga – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.12.103.0114.001 e
01.12.103.0129.001, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta
publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita Interino
Itapetininga, 02 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Francisco E.
Galvão dos Santos, Vila Nova Itapetininga – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.12.103.0181.001
e 01.12.103.0209.001, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta
publicação, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita Interino
Itapetininga, 04 de março de 2010.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua Oscar de Souza
Alves, Jardim Santa Inês – Itapetininga-SP, com inscrição cadastral n. 01.02.590.0350.001, a proceder
à limpeza do mesmo no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos
1º e 2º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio de 1997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de infração e imposição de multa
no valor de 02 (duas) UFMIs, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal n. 4046/
1997 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Interino Departamento de Receita

DECRETO Nº 635, DE 8 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
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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.
- 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;
- que cabe ao Município regulamentar a opção por um dos regimes especiais previstos nos §§ 1° e 2°, do
art. 97, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
- a ordem de serviço n° 01/2010 do DEPRE – Execução de precatórios do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo publicado no Diário da Justiça Eletrônico;
- o Comunicado do Banco do Brasil encaminhado em 05 de março de 2010, que determinou as contas
bancárias destinadas ao pagamente de precatórios segundo Regime Especial; e
Considerando o requerimento nº 7.216, de 8 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal.
DECRETA:
Art. 1º O Município de Itapetininga fixa para pagamento dos precatórios vencidos, relativos às suas
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° A Secretaria de Administração e Finanças publicará mensalmente, os valores da receita corrente
líquida apurados conforme disposto nos termos do §3° do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
§ 2° Os depósitos mensais serão efetuados em duas contas especiais administradas pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, junto ao Banco do Brasil abertas exclusivamente para este fim.
Art. 2º Os recursos financeiros  que, nos termos do artigo 1º deste Decreto forem depositados  em conta
própria para pagamento de precatórios judiciários, serão utilizados na seguinte proporção.
I - 50% (cinquenta por cento), para o pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação,

observadas as preferências definidas no § 1º do artigo 100 da Constituição Federal para os precatórios do
mesmo ano, e no § 2º daquele mesmo artigo, para os precatórios em geral;
II - 50% (cinquenta por cento), na forma que dispõe o § 8º e seus incisos II e III, do artigo 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições do Decreto n°
634, de 03 de março de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 82, DE 8 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 6.508, de 3 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Maristela Siqueira de Sales, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 3/3/2010, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 83, DE 8 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 6.582, de 3 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Cristiane Terezinha Delfino Martins, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 9/3/2010.
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 84, DE 8 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 6.612, de 3 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Marcia Alessandra Nogueira, Agente Comunitário de Saúde, Ref.
05, Área 06 – Bairro Tupi, Micro Área – 02, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 3/3/2010.
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 85, DE 8 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Simone de Lima Okawa, para exercer as funções de Assessor, Ref. IV,

junto a Secretaria da Promoção Social, lotada no Departamento da Promoção Social Básica, a partir de 12
de fevereiro de 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

EDITAL DE CHAMAMENTO – 019/2010
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 16 à 20 de março 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
MAURICIO ANTONIO BENTO 43.405.368-5 52º
JULIANA RIBEIRO BRANCO 43.568.602-1 53º
RICARDO HENRIQUE GOMES 33.703.979-3 54º
APARECIDA DE JESUS ALMEIDA 13.409.103 55º
APARECIDA DE FATIMA SARAIVA OLIVEIRA 12.294.191-3 56º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 020/2010
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 16 à 20 de março 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: Serviços Gerais – Ref 03
Nome R.G. Classificação
JAQUELINE CONCEIÇÃO ELEUTERIO 41.749.147-5 28º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 021/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 16 à 20 de março 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: Agente de Combate às Endemias – Ref 03
Nome R.G. Classificação
FABIANO DE PROENÇA OLIVEIRA 29.003.427-9 17º
ALESSANDRO BARBOZA DE CAMARGO 45.786.805-3 18º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 022/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 001/2007, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 15 à 19 de março 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: Professor de Educação Básica I
Nome R.G.    Classificação
VIVIANE APARECIDA DE PAULA     45.155.844-3 172º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA GOMES,
Professora de Educação Básica II – Fundamental,  lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tendo
sido verificado o seu não comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente
edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocada a se apresentar no Setor de Pessoal,
findo o prazo, será demitido por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 11 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretaria Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 86, DE 8 DE MARÇO DE 2010.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Felipe Assaf Navarro Ayub, para exercer as funções de Diretor, Ref. V,
junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Departamento de Gestão e
Controle Ambiental, a partir de 11 de março de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 87, DE 10 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 7.147, de 8 de março de 2010, resolve:
Art.1º Exonerar, a pedido, a funcionária Derly de Freitas, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria de 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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 88, DE 10 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 protocolado nº 7.129, de 8 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Patrícia Aparecida Paes Lemos, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 8/3/2010, 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 89, DE 10 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o protocolado nº 6.806, de 4 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Andre Luiz Silva Ramos, Músico, Ref. 06,
lotado na Secretaria de Cultura e Turismo, a partir de 10/3/2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 294, de 11/5/2009.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 90, DE 10 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 6.889, de 5 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Andréia de Lourdes Caldeira Oliveira, Agente Comunitário de
Saúde, Ref. 05, Área 04 – Jardim Monte Santo, Micro - Área – 01, lotada na Secretaria da Saúde, a partir
de 8/3/2010.
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 91, DE 10 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 6.876, 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:
Classificação Nome
156 LUCIANA DA SILVA MONTEIRO
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 92, DE 10 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 7.281, de 9 de março de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,

resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Rosana Aparecida Morgado, Professora de Educação Básica II –
Faixa 2, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 9/3/2010.
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 93, DE 10 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 protocolado nº 7.315, de 9 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Valdirene Aparecida de Oliveira Meira, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 8/3/2010, nos termos da Lei Complementar nº 06, de 12/
02/1999.
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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 94, DE 11 DE MARÇO 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 15 de março de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2007, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
CARMEN LUCIA DA C. G. GATTI GABRIEL 19.843.525-3 170º
CRISTIANE TEREZINHA DELFINO MARTINS 29.532.095-3 171º
VIVIANE APARECIDA DE PAULA 45.155.844-3 172º
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 95, DE 11 DE MARÇO 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 15 de março 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
NAIR SILVA DOS SANTOS LOPES 28.501.956-9 175º
CELIA MARIA RODRIGUES VIERA 20.425.846-7 176º
VANIA RODRIGUES DE ANDRADE ARRUDA 23.835.218-3 177º
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 96, DE 11 DE MARÇO 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 a concursada, a partir de 15 de março de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS – REF. 03
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
GISELE AP. RODRIGUES DE OLIVEIRA 25.675.979-0 14º
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 97, DE 11 DE MARÇO 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 o concursado, a partir de 15 de março de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2007, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
LEANDRO AUGUSTO KORTZ DE BARROS 29.943.719-X 29º
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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

ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM N° 007, de 09 de Março de 2010.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM N° 000630/2010, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, inciso II, da Lei Municipal n° 4.297, de 28-07-1999 e Art.
40, § l°, inciso II da Constituição Federal, com redação da EC n° 41/2003, com proventos proporcionais,
a partir de 09-03-2010, a funcionária MARIA DE LOURDES AUGUSTO DA SILVA, Assistente
Administrativo, Referência 09-E, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
ATO DA MESA Nº 06/2010

Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga,
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear no cargo de Assessor de Diretoria, referência II, de provimento em comissão, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, o Senhor Alexandre Ferreira da Silva.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 8 de março de 2010.

Dr. Heleno de Souza Fuad Abrão Isaac
  Presidente  Vice-Presidente

José Eduardo Gomes Franco Adilson Marcos Nicoletti
1º Secretário         2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Fabrício Pereira de Oliveira

Diretor Administrativo

ATO DA MESA Nº 07/2010

Dispõe sobre nomeação de funcionária da Câmara Municipal de Itapetininga,
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear no cargo de Assessor de Diretoria, referência II, de provimento em comissão, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, a Senhora Rita de Cássia Siqueira.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 8 de março de 2010.

Dr. Heleno de Souza Fuad Abrão Isaac
 Presidente  Vice-Presidente

José Eduardo Gomes Franco Adilson Marcos Nicoletti
           1º Secretário         2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

Fabrício Pereira de Oliveira
Diretor Administrativo

ATO DA MESA Nº 08/2010
Dispõe sobre nomeação de funcionária da Câmara Municipal de Itapetininga,
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
artigo 26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear no cargo de Assessor de Diretoria, referência II, de provimento em comissão, do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, a Senhora Valdirene Aparecida de Oliveira Meira.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 8 de março de 2010.

Dr. Heleno de Souza Fuad Abrão Isaac
Presidente  Vice-Presidente

José Eduardo Gomes Franco Adilson Marcos Nicoletti
           1º Secretário         2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Fabrício Pereira de Oliveira

Diretor Administrativo

Extrato de Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Fenixlici Prestação de Serviços Ltda.
Contrato: nº 01/2010
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.

Extrato de Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Michael Gomes da Cunha Lourenço.
Contrato: nº 02/2010
Objeto:  Prestação de Serviços de reformulação, aperfeiçoamento, manutenção e suporte técnico de
conteúdo do site da Câmara Municipal de Itapetininga.
Valor Global: R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir do dia 02 de Março de 2010.
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A Prefeitura de Itape-
tininga realiza hoje (dia 12)
e no próximo sábado (dia 13),
jogos da equipe de futsal
masculino, em prepa-ração aos
Jogos Regionais de 2011.

O primeiro jogo na

Equipe de futsal masculino da
Prefeitura de Itapetininga joga

neste fim de semana

sexta-feira será pela Copa
Amizade contra a equipe da
Auto Escola Vieira, às 20:30.

O segundo, no sába-
do, será um amistoso contra
a equipe de Cerquilho, às
19: 30.

As competições acon-
tecem no Ginásio Ayrton
Senna da Silva, localizado
à Avenida José de Moraes
Terra, s/nº - Vila Barth. In-
formações pelo telefone:
3271-7926.

Seletiva de handebol
feminino acontece no

próximo sábado

A Secretaria de Es-
porte e Lazer realiza neste
sábado, dia 13 de março, a
partir das 15h, no Ginásio
Ayrton Senna da Silva, Vila
Barth, mais uma etapa da se-

letiva feminina de handebol
para atletas iniciantes e de
competição.

Para participarem, as
interessadas devem ter
idade acima de 7 anos, trazer

documento de identificação
(RG) e traje esportivo.

Informaçõesna Se-
cretaria de Esporte e Lazer,
na  Avenida José Moraes
Terra, s/n.

A Prefeitura de Itape-
tininga, através da Secre-
taria de Esporte e Lazer,
realiza neste sábado (dia 13),
a partir das 13 horas, a 1ª Eta-

1ª Etapa do Circuito
Municipal de Jogo de

Damas
pa do Circuito Municipal de
Jogo de Damas.

Os interessados po-
dem se inscrever gratuita-
mente, no dia da competi-

ção, que acontece no Giná-
sio Ayrton Senna da Silva,
localizado à Avenida José de
Moraes Terra, s/nº - Vila
Barth. A idade é livre.

ESPORTE

A Secretaria de Es-
porte e Lazer abre, a partir
de terça-feira (dia 16), as ins-
crições para a Escolinha de
karatê, para crianças de 7 a
17 anos.

As aulas acontece-
rão todas as terças e quin-

Secretaria de Esporte e lazer
abre as inscrições para aulas de

Karatê e Xadrez
tas-feiras, nos períodos de
manhã às 10:30 e à tarde das
14:30 às 16:30.

No mesmo período,
estarão abertas as inscri-
ções para aulas de xadrez. O
curso será realizado todas as
quartas-feiras, das 14h às 17

horas.
Os interessados em

participar devem procurar a
Secretaria de Esporte e La-
zer, localizada à Avenida José
de Moraes Terra, s/nº - Vila
Barth. Informações pelo
telefone: 3271-7926
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Educação e Oportunidade

Mais de 21 novos cursos profissionalizantes
estão sendo oferecidos pelo Ceprom/Senai

Pensando em dimi-
nuir o índice de analfabetis-
mo no município, a Secre-
taria da Educação desen-
volve o PROAJA (Progra-
ma de Alfabetização de
Jovens e Adultos). Este
programa é direcionado a
pessoas que não tiveram a
oportunidade de ingressar

PROAJA e EJA ainda contam com vagas disponíveis
nos estudos e, portanto,
não sabem ler e escrever.

Durante um período
de seis meses, os alunos po-
dem ser alfabetizados e ter
noções da escrita, conhe-
cendo assim, o mundo das
letras.

Se houver interesse,
estes mesmos alunos po-

dem dar continuidade aos
estudos, ingressando na
EJA (Educação de Jovens e
Adultos) que abrange de 1ª
a 4ª séries do Ensino Funda-
mental.

Hoje, cerca de 270
pessoas são beneficiadas
por estes programas no
município. A Secretaria da

Educação comunica que
ainda existem vagas nos
dois programas e os inte-
ressados devem procurar a
secretaria da escola, onde o
serviço é oferecido.

Confira as escolas:
EMEF Profa. Loide Lara –
PROAJA e EJA
EMEF Profa. Maria Cecília

Rolim Nalesso – PROAJA/
EJA
EMEF Prof. Francisco Fabiano
Alves – EJA
EMEF Prof. Zarife Yared –
PROAJA/EJA
EMEF Profa. Hilda Weiss
Trench - PROAJA/EJA
EMEF Profa. Rosa Badin -
PROAJA/EJA

EMEF Profa. Selma Neli
Pranches - PROAJA/EJA –
EMEF Profa. Evanilde Shirley
O. Majewski - PROAJA/EJA
EMEF Profa. Julieta Rolim da
Silva - PROAJA/EJA
EMEF Prof. José Lauro Ferreira
– PROAJA
Capão Alto – Assentamento –
PROAJA

Nos últimos anos,
Itapetininga vem se desta-
cando pelo número de in-
dústrias de confecções que
estão se instalando no mu-
nicípio.

Estudos realizados
pela Federação das Indús-
trias do Estado de São Pau-
lo( FIESP), apontam que o
município se eleva como
uma das cidades com maior
potencial de crescimento na
área de confecção.

Tal propensão, e a
busca pelas capacitações
direcionadas ao ramo têm

Abertas as inscrições para o curso gratuito de
Costura Industrial

feito com que a Prefeitura de
Itapetininga invista em cur-
sos voltados para as indús-
trias têxteis.

Nesta segunda-feira
(dia15) e terça-feira (dia16),
o Ceprom/Senai, realizará as
inscrições para o curso gra-
tuito de Costura Industrial.

Serão disponibiliza-
das a princípio 15 vagas e
as aulas acontecem no perí-
odo noturno, de segunda a
sexta-feira.

Os interessados de-
vem comparecer ao Ceprom/
Senai, localizado à Rua

Agenor Vieira de Moraes,
135 (Vila Arlindo Luz), com
cópia do RG, CPF e compro-
vante de endereço.

A Administração Mu-
nicipal informa que, caso seja
menor de 18 anos, é neces-
sária a presença do respon-
sável legal. O Ceprom está
aberto para matrícula de
segunda a sexta das 8:30 às
11 horas, das 13:30 às 17 ho-
ras e das 19:15 às 21 horas.

Lembrando que, o
número de vagas é limitado
e as aulas terão ínicio no
próximo dia 22 de março.

Atualmente, um dos
requisitos fundamentais
para quem está procurando
um emprego é a qualificação
profissional.

Em Itapetininga, o
Ceprom/Senai (Centro Edu-
cacional Profissionalizante
Municipal/ Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
está com as inscrições aber-
tas para seus 21 novos cur-
sos profissionalizantes de
formação inicial e continu-
ada.

Os cursos ofereci-
dos que estão sendo dispo-
nibilizados são: Assistente
Administrativo com Infor-
mática Básica; Autocad 2D;
Autocad 3D; Implantação

de Redes Locais; Implanta-
ção de Redes Wireless;
Montagem e Manutenção de
Microcomputadores; Confe-
rente; Almoxarife; Operador
de Empilhadeira;  Automa-
ção Hidráulica Industrial;
NR 10 - Segurança na Insta-
lação e Serviços com Eletri-
cidade; NR 33 - Segurança e
Saúde em Espaço Confina-
do – Supervisor de Entrada;
Eletricista de Manutenção;
Comandos Elétricos; Dese-
nho Técnico Mecânico;
Programador e Operador de
CNC; Mecânico de Usina-
gem Convencional; 5 S; Fer-
ramentas da Qualidade e
Auditor Interno NBR ISO
9001:2008.

Conforme a Secreta-
ria de Trabalho e Desenvol-
vimento, os valores das ma-
trículas variam de R$ 62, 50
a R$ 220, 00 e a duração de
20 a 640 horas, conforme o
curso selecionado.

Para efetuar a inscri-
ção, os interessados devem
comparecer à sede da uni-
dade, localizada à Rua Age-
nor Vieira de Moraes, 135
(Vila Arlindo Luz), com có-
pia do RG, CPF e compro-
vante de endereço. Caso se-
ja menor de 18 anos, é ne-
cessária a presença do res-
ponsável legal. O Ceprom
está aberto de segunda a sexta
das 8:30 às 11h, das 13:30 às 17
h e das 19:15 às 21 h.
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A Secretaria de Cul-
tura e Turismo realiza neste
fim de semana, 13 e 14 de
março, às 20:00 horas no
Centro Cultural e Histórico
de Itapetininga, apresenta-
ções teatrais.  Encenadas
pelo grupo teatral Tapanara-
ca, as peças têm como pú-
blico alvo, crianças e adoles-
centes.A entrada é franca.
Confira a sinopse das
apresentações:

Bonequinha de Pano
Dividida em dois

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

CULTURA

Secretaria de Cultura e Turismo segue com
temporada de peças teatrais

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
poderes, a galinha é disputa-

da pelas mais diversas
personagens do lugarejo: o
bandido Sabugão, o mendi-
go Tadeuzinho, a bronca
Maria Milho e seu pacato
marido Candinho, a comer-
ciante Júlia Martinica e pelo
seu próprio dono: o matuto
Simão Capela. Juntos,
aprontam as maiores confu-
sões em nome da ganância
e dos bens materiais que
seriam proporcionados por
Bujica. No entanto, algo inu-
sitado acontecerá em Milhó-
polis e afetará todos os ru-
mos da história.

O Centro Cultural e
Histórico de Itapetininga
está localizado na Praça
Marechal Deodoro, 305- Ce-
ntro.

Informações pelo
telefone: 3272-5879

A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secreta-
ria 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,

Inscrições para a Expo Music 2010 terminam hoje
além de selecionar 9 bandas
que irão se apresentar nos
shows regionais dos dias 20,
21 e 22 de abril, na ExpoAgro
2010 de Itapetininga.

As inscrições serão
realizadas até hoje (dia 12)
na Secretaria de Cultura e
Turismo, das 10 às 16h, e
terão como taxa, a doação
de 1 kg (um quilo) de alimen-
to não perecível por membro
da banda, exceto sal, cuja
arrecadação será encami-
nhada ao Fundo Social de

Solidariedade de Itapetinin-ga.
Como nas duas últi-

mas edições, os grupos ins-
critos deverão indicar os no-
mes de cinco jurados como
sugestão, além de apresen-
tarem duas músicas, sendo
uma de autoria própria.

A grande novidade
desta  6ª Edição é a homena-
gem que todas as bandas
deverão prestar ao compo-
sitador Teddy Vieira, como
forma de resgatar a cultura
itapetiningana.

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 a
população uma agenda

Circuito Cultural volta à Itapetininga amanhã
cultural diversificada e de
alta qualidade, com apresen-
tações de teatro, música,
dança e circo, além de exibi-
ção 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
cometa, 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 encantar 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 os outros dias de
espetáculos:
Dia: 21 de março
Horário: 10h00
Local: FESTA DA VARAN-
DA - PRAÇA 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 compositor
paulista Elpídio dos Santos
- que em 2010 completaria
101 anos de nascimento. As
músicas são um fiel retrato
do homem do interior
de São Paulo, com seus

costumes, linguajar, religio-
sidade, sabores,compor-
tamento e emoções.
Duração: 80 min.
Classificação Indicativa:
Livre
ABRIL
Dia: 10
Horário: 20h00
Local:PRAÇA MARECHAL
DEODORO
Yendo - Grupo Luceros
[DANÇA].
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Itapetininga registra queda no número de
mortes por acidentes de trânsito

Números divulgados
pelo Sistema Estadual de
Análise de Dados- Seade,
nesta quarta-feira (dia 10)
apontaram que os acidentes
de trânsito são a principal
causa de morte não natural
da população residente no
Estado de São Paulo.

Em 1988, eles eram
semelhantes às taxas de
homicídio, mas, desde
então, têm crescido conti-
nuamente. O ápice aconte-
ceu entre os anos de 1996 e
1997, quando, em média,
mais de 24 pessoas morreram
por dia em razão de aciden-
tes ao volante.

O estudo foi feito
com base em informações
enviadas pelos cartórios de
registro civil existentes nos
municípios e, ao contrário
de outras pesquisas, conta
também as mortes que
aconteceram fora do local
de evento, como nos hospi-
tais.

Em 2008, segundo o
Seade, 7.404 pessoas morre-
ram em acidentes de trân-
sito, o que dá uma média
de 18 óbitos por cada 100
mil habitantes. Mesmo com
a implantação da chamada
Lei Seca, o índice teve pou-
ca variação em relação a
2007, quando a média ficou
em 18,3. Para o Seade, a lei
ainda não teve o efeito es-
perado.

Nos últimos 20 anos,

os acidentes de transporte
foram responsáveis pela
morte de 149.911 pessoas no
Estado, o equivalente à po-
pulação de um município do
porte de Itapetininga.

Município registra
queda no número de
acidentes

Em Itapetininga,
segundo dados da Secre-
taria de Trânsito e Cidada-
nia, o trânsito vem melho-
rando a cada ano. Embora
conte com uma frota de mais
de 61.000 veículos, com 1
veículo para cada 2,3
habitantes, nos últimos três
anos o município registrou
uma queda considerável no
número de mortes no
trânsito.

No ano de 2007, Ita-
petininga registrou 611
acidentes, com 22 vítimas
fatais. Já em 2008, o municí-
pio marcou 472 acidentes e
20 mortos, uma redução de
22,75 % no número de
acidentes em comparação a
2007. Em 2009, foram 486
acidentes e 19 mortos,
mantendo a média do ano
anterior.

Os números positi-
vos em Itapetininga são re-
flexos dos investimentos
realizados pela Prefeitura de
Itapetininga nas mudanças
do trânsito na cidade.

Itapetininga conta
com a Guarda Municipal,
que tem caráter preventivo

e educativo, integrando um
sistema articulado e coope-
rativo de segurança pública
para execução das políticas
públicas de Segurança e De-
fesa Social.

O efetivo trabalha
hoje com seis bicicletas, 3
motos e 2 carros adaptados
que auxiliam na coordena-
ção e execução de ativida-
des de fiscalização de trân-
sito, ações de prevenção da
violência urbana em logra-
douros públicos, visando à

proteção dos bens, serviços
e instalações municipais.

Além disso, recente-
mente, a Guarda Municipal
começou a operar com os
rádios de comunicação. O
novo sistema trabalha inte-
grado com o Centro de Co-
municações de Emergência,
que funciona na sede do 22º
Batalhão da Polícia Militar.

O local hoje é res-
ponsável por centralizar os
atendimentos da Polícia
Militar (190), do Serviço de

Atendimento Móvel de Ur-
gência (192) e do Corpo de
Bombeiros Militar (193) e
por controlar as 48 câmeras
de monitoramento instala-
das na cidade.

Através do Projeto
de Reordenamento do Trân-
sito da Cidade, “Educação
no Trânsito, Lição de Vida”,
diversas ruas do município
tiveram seus sentidos modi-
ficados com o objetivo de
melhorar o fluxo de veículos
em pontos de congestiona-

mento, diminuir as áreas
problemáticas e melhorar a
segurança de motoristas e
pedestres, evitando aciden-
tes.

Outro trabalho de-
senvolvido  é o de orientar
crianças da rede municipal
de ensino em relação ao
trânsito. A iniciativa tem por
objetivo ensinar o papel que
cada criança ocupa no
trânsito, seja no interior do
carro, na garupa da moto ou
até mesmo como pedestre.
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