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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Ame de Itapetininga será entregue
oficialmente nos próximos dias

Conforme cronogra-
ma estabelecido pelo Go-
verno do Estado de São Pa-
ulo, nos próximos dias será
entregue oficialmente à po-
pulação itapetiningana o
Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME).

Orçado em R$
2.662.500,56, o prédio do an-
tigo NGA (Núcleo de Gestão
Assistencial) Doutor Rober-
to Afonso Placco, que abri-
gará o Ambulatório Médico
de Especialidades, passou
por adaptações, sendo am-

pliado para 2.430,39 metros
quadrados, um acréscimo de
914,71 metros quadrados.

Atualmente o espaço
conta com 72 ambientes, di-
vididos em dois andares que
abrigarão consultórios mé-
dicos, salas de curativos,
medicação, enfermagem, re-
cuperação e procedimentos.
Também no projeto, elabo-
rado pelo Governo Estadual,
estão mais outros 40 ambien-
tes, entre salas de estudo,
vestiários, banheiros adap-
tados para as pessoas com

necessidades especiais.
De acordo com a

instituição que irá adminis-
trar o Ame em Itapetininga,
a Fundação para o Desen-
volvimento Médico e Hospi-
talar da Universidade Esta-
dual Paulista(UNESP) de
Botucatu, a meta para os pri-
meiros meses de funciona-
mento é realizar  2.400 con-
sultas; 6.432 consultas sub-
sequentes; 288 consultas
não médicas e 200 cirurgias
ambulatoriais. Também está
previsto que o Ambulatório

Médico de Especialidades
ofereça inicialmente atendi-
mento em 19 especialidades
como cardiologia, dermato-
logia, endocrinologia, gine-
cologia, nefrologia, neurolo-
gia, oftalmologia, ortopedia,
urologia, entre outras. Além
destas, ainda haverá atendi-
mento para especialidades
não-médicas, como enferma-
gem, fisioterapia, fonoau-
diologia e psicologia.

Conforme a Secreta-
ria de Saúde, a implantação
da unidade representanta

um avanço na área da saúde,
visto que o novo serviço,
além de auxiliar no atendi-
mento do Hospital Regional
e do Pronto Socorro Munici-
pal, também irá beneficiar pa-
cientes das 12 cidades da
microrregião, que poderão
realizar consultas com mé-
dicos especialistas e exames
laboratoriais e de imagem e,
em alguns casos, cirurgias
em um único local, agilizan-
do o diagnóstico e o trata-
mento dos pacientes.

A instalação da uni-

dade se deu graças ao empe-
nho da Prefeitura Municipal,
que em fevereiro de 2007, re-
conhecendo a carência do
município em ter uma unidade
que preste diversos atendi-
mentos, solicitou junto à Se-
cretaria de Saúde do Estado
de São Paulo, a ins-talação
da unidade no município. A
implantação do ambulatório
foi confirmada em janeiro de
2008 pelo Governo Estadual

O AME de Itapeti-
ninga funcionará à Rua
Pedro Marques, 723, Centro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ATUALIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2009 Processo n.° 033/2009, que objetiva a aquisição de bica corrida,
VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 29.06.2009. Segue abaixo relacionado os registros dos
preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93
- PREÇOS REGISTRADOS:
01) PEDREIRA ALVORADA LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2009 Processo n.° 048/2009, que objetiva o fornecimento de
medicamentos para a Secretaria da Saúde, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 29.06.2009.
Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua
o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
1) COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2009 Processo n.° 049/2009, que objetiva o fornecimento de
medicamentos para a Secretaria da Saúde, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 29.06.2009.
Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua
o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2009 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 093/2009, que
objetiva a aquisição de gêneros alimentícios (banana nanica e missore) para a merenda
escolar da Secretaria Municipal de Educação, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 25.09.2009.
Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua
o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS: 1) JOÃO LUIZ BRANDÃO
MARTINS JUNIOR – ITEM 01 – BANANA MISORE NO VALOR UNITÁRIO DA DZ POR R$ 1,85 e
ITEM 02 -  BANANA NANICA TIPO 13 NO VALOR UNITÁRIO DA DZ POR R$ 0,99.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2009 Processo n.° 097/2009, que objetiva o fornecimento de água
mineral natural em galões de 20 litros, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 30.09.2009.
Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua
o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) - Processo
nº 023/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) TIPO: Menor
Preço Unitário OBJETO: aquisição de material de enfermagem para a Secretaria Municipal
de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 13.04.2010 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2010 - Processo nº 024/2010. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por lote OBJETO: aquisição de equipamentos com
instalações para a cozinha do Hospital Regional de Itapetininga conforme termo aditivo nº 03
(PROCESSO Nº 001.0216007452009) da Secretaria de Estado da Saúde. INICIO DA SESSÃO:
Dia 16.04.2010 a partir das 10:00 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. Itapetininga, 25 de março de 2010. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

COMISSÂO DE SINDICÂNCIA
1º -INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º - Objeto: Conforme Relatório Final da Comissão Permanente de Sindicância, Parecer Jurídico
nº.759/2010-01 e decisão final da Autoridade Competente – arquiva-se a presente Sindicância de
nº. 01/2010.
Itapetininga, 19 de março de 2010
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR
Secretário De Negócios Jurídicos

PORTARIA Nº 103, DE 24 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 8.853, de 17 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Afastar, a pedido, a funcionária Elaine Aparecida de Medeiros Bueno, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 18/3/2010, 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 104, DE 24 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 9.811, de 23 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Aparecida de Fátima Saraiva Oliveira Pereira, do cargo em
comissão de Chefe de Setor, Ref. III, lotada na Secretaria do Gabinete, a partir de 29/3/2010.
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 Nº105, DE 24 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 Exonerar, a  funcionária Priscilla Elias de Almeida, Assessor,  Ref. IV, em comissão, lotada na
Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 24/3/2010.
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 106,  DE 24 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 Exonerar, a  funcionária Tatiana Aparecida Mazzarino Jacob, Assessor,  Ref. III, em comissão,
lotada na Secretaria de Gabinete, a partir de 24/3/2010.
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 107, DE 25 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Priscilla Elias de Almeida, para exercer as funções de Assessor, Ref. III,
junto a Secretaria de Gabinete, lotada na Assessoria Técnica e Administrativa, a partir de 25 de março 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

PORTARIA Nº 108, DE 25 DE MARÇO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Tatiana Aparecida Mazzarino Jacob, para exercer as funções de Assessor,
Ref. IV, junto a Secretaria de Obras e Serviços, lotada no Departamento de Infraestrutura Urbana, a partir
de 25 de março 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

PORTARIA Nº 109, DE 25 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 9.811, de 23 de março de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Aparecida de Fátima Saraiva Oliveira Pereira, Servente, Ref. 03,
lotada na Secretaria de Promoção Social, a partir de 23/9/2010.
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 110, DE 25 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 os concursados, a partir de 29 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 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 F. SARAIVA OLIVEIRA 12.294.191-3 56º
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 111, DE 25 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 29 de março de 2010, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: SERVIÇOS GERAIS – REF. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
JAQUELINE CONCEIÇÃO ELEUTERIO 40.425.806-2 28º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 112, DE 25 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 29 de fevereiro de 2010, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS – REF. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
FABIANO DE PROENÇA OLIVEIRA 29.003.427-9 17º
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

EDITAL DE CHAMAMENTO – 026/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 29 de março à 02 de abril de 2010, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
EDNA MARQUES DE OLIVEIRA ROZA 17.792.965-0 178º
TAIS LETICIA SILVEIRA ALMEIDA 18.546.009-4 179º
MARIA LUIZA DA SILVA 18.547.231-X 180º
ELIANA M.DOMINGUES DE OLIVEIRA MOURA 21.814.309 181º
MARIA NILZA GONÇALVES LEITE VIEIRA 21.600.516-4 182º
SILVIA DOS S.OLIVEIRA ROLIM DO AMARAL 22.752.116-X 183º
CLEONICE ALGUSTA DE OLIVEIRA 22.918.508-3 184º
DIRCE DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS 17.792.984-4 185º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 24 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 027/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 29 de março à 02 de abril 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 Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 04 – JARDIM MONTE SANTO
MICRO ÁREA - 01

NOME R.G. CLASSIF.
ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO 43.225.942-9 6º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 24 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária Jarci Aparecida de Oliveira Silva, Auxiliar
de Serviço Educacional, 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 prazo, será
demitido por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 24 de março de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA-Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 636, DE 22 DE MARÇO DE 2010.
Declara ponto facultativo no expediente da Prefeitura.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º Fica declarado ponto facultativo no expediente do Paço Municipal, no próximo dia 1º de abril de
2010 (5ª Feira Santa).
Art. 2º O disposto neste Decreto, não se aplica às atividades consideradas essenciais ao atendimento da
população, cabendo a cada Secretaria, a preservação e o funcionamento dos serviços afetos às respectivas
áreas de competência.
Art. 3º As  horas  não  trabalhadas,  serão  compensadas oportunamente, de acordo com a necessidade de
cada Secretaria.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES- Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 637, DE 23 DE MARÇO DE 2010.
Fica prorrogada a vigência do Decreto nº 507, de 20 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre aprovação de
desmembramento denominado “Comercial/Residencial Quatro Irmãos”, de propriedade de
Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos S/C Ltda.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e considerando:
A solicitação protocolada sob nº 4.573, de 18 de fevereiro de 2010, requerida por Empreendimentos
Imobiliários Quatro Irmãos S/C Ltda.;
DECRETA
Art. 1º Fica prorrogada por mais 180 (cento e oitenta dias), a partir da presente data, a vigência do
Decreto nº 507, de 20 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre aprovação de desmembramento denominado
“Comercial/Residencial Quatro Irmãos de propriedade de Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos,
representado por Moacyr Rodrigues Filho, CPF/MF  021.260.785-85, objeto dos processos nº 3.624/08,
tendo por objeto um terreno urbano, de forma irregular, localizado na Rua Hiroshi Hoshino (Ant. Rua 15),
na quadra formada pela Rua Hiroshi Hoshino, Rua José Gomes de Camargo, Rua Kiyoshi Takaku e Rua
Jandira Braga Silva Barreti, no local denominado Jardim Residencial Terras de Santo Antônio, constante
da matrícula  nº 57.802, do Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca, distribuído em 23 (vinte e
três) lotes, com área de 30.207,43 m², devidamente aprovado pela CETESB conforme Licença de
Operação de Desmembramento nº 46000042, de 19 de junho de 2007.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.366, DE 17 DE MARÇO DE 2010.
Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMA, criado pela Lei
Municipal nº 4.029, de 23 de abril de 1997.
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:
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência social – CMAS, criado pela Lei Municipal nº 4.029, de 23 de
abril de 1997, nos termos da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência
Social - LOAS), passa a ter as competências, diretrizes de funcionamento e composição de seus membros,
na forma disposta nesta Lei.
§ 1º O CMAS é uma instância vinculada a Secretaria Municipal de Promoção Social responsável pela
gestão e coordenação da Política Municipal de Assistência Social.
§ 2º O CMAS é uma instância municipal deliberativa do sistema descentralizado e participativo da
assistência social, regulamentado pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, na forma da
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS), com caráter permanente
e composição paritária entre o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 2º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, terá a seguinte composição:
I – 06 representantes do Governo Municipal, a seguir especificados;
a)01 representante da Secretaria de Promoção Social;
b)01 representante da Secretaria de Educação;
c)01 representante da Secretaria de Saúde;
d) 01 representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
e)01 representante da Secretaria Municipal de Esporte;
f) 01 representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento.
II – 06 representantes da Sociedade Civil, escolhidos em foro próprio, a seguir especificados:
a)02 representantes de entidades e organizações de assistência social pertencentes ao Programa de
Proteção Social Básica;
b)01 representante de entidade e organização de assistência social pertencente ao Programa de Proteção
Social Especial;
c)01 representante das Associações Comunitárias/Sociedade Amigos de Bairro;
d)01 representante dos Clubes de Serviço (Lions, Rotary) de Itapetininga;
e)001 representante das Organizações pertencentes aos Serviços Sociais Autônomos instalados em
Itapetininga.
§1º Cada titular do CMAS terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa.
§2º Somente será admitida a participação na eleição do CMAS de entidades e organizações de assistência
social legalmente constituídas há pelo menos 02 (dois) anos, com sede no Município, inscritas no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e em pleno e regular funcionamento.
§ 3º Os representantes do Governo Municipal serão indicados pelo Prefeito, dentre pessoas com poderes
de decisão no âmbito da respectiva Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, contados da solicitação para
nomeação e posse do Conselho.
§ 4º Os representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, serão eleitos em fórum especialmente
convocado para este fim através de edital publicado na Imprensa Oficial do Município, com pelo menos
60 (sessenta ) dias de antecedência ao termino do mandato do Conselho, coordenada por uma Comissão
eleita pelo CMAS.
§ 5º As entidades e organizações de assistência social que desenvolvem cumulativamente os Programas de
Proteção Social Básica e Especial, poderão concorrer com apenas um membro.
§ 6º Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de
Portaria.
§ 7º O Conselho Municipal de Assistência Social será presidido por um de seus integrantes, eleito entre os
membros para um mandato de 02 (dois) anos, admitida uma única reeleição, para igual período.
§ 8º os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade
responsável apresentada ao Prefeito Municipal.
Art. 3º Os conselheiros serão excluídos ou terão seus mandatos cassados ou suspensos do CMAS e
substituídos pelos respectivos suplentes quando:
I – for constatada faltas injustificadas a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas;
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II – for constatada a pratica de ato incompatível com a função ou com princípios que regem a Administração
Pública estabelecidas pelo art. 4º da Lei 8.429/92.
CAPITULO III
DA ESTRUTURA
Art. 4º O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura:
I – Plenário;
II – Mesa Diretora;
III – Comissões Temáticas Permanentes;
IV – Secretaria Executiva.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5º O CMAS terá seu funcionamento regulamentado por Regimento Interno próprio e obedecendo as
seguintes normas:
I – O exercício da função de conselheiro é considerado serviço de interesse público relevante e valor
social e não será remunerado;
II – O Plenário é o órgão de deliberação máxima;
III – As sessões plenárias serão públicas e precedidas de ampla divulgação e realizadas ordinariamente uma
vez a cada mês, conforme calendário anual previamente acordado, e, extraordinariamente, quando
convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros;
IV – As sessões plenárias serão instaladas em primeira convocação com 50% (cinqüenta por cento) dos
inscritos e, em segunda chamada, após 30 (trinta) minutos, com qualquer número de participantes;
V – O quorum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário e quorum qualificado para as
questões de suplência e perda de mandato por faltas serão definidos no Regimento Interno;
VI – Cada membro do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária;
VII – As decisões do Conselho serão consubstanciadas em Resoluções e publicada na Imprensa Oficial do
Município;
VIII – As Resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em reuniões da mesa diretora e comissões,
serão objetos de ampla e sistemática divulgação.
Art. 6º O Conselho Municipal de Assistência social – CMAS contará com uma mesa diretora composta
por: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, eleitos dentre seus membros,
para mandato de 1 (um) ano, permitida um única recondução por igual período.
Parágrafo Primeiro - Haverá alternância entre Poder Público e Sociedade Civil na ocupação dos cargos
da mesa diretora.
Art. 7º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS instituirá Comissões Temáticas de Política
de Assistência Social, Orçamento e Financiamento, bem como, de Normas e Legislação, de caráter
permanente; e Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual,
ambos formados por conselheiros, com a finalidade de subsidiar o Plenário.
Parágrafo Único – As comissões temáticas serão compostas paritariamente por conselheiros representantes
do Poder Público e da Sociedade Civil.
§ 2º – O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, sendo uma unidade de apoio técnico e administrativo
ao funcionamento do Conselho.
§ 3º – A Secretaria Municipal de Promoção Social prestará o total apoio administrativo necessário ao
funcionamento do CMAS.
CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 8º Compete ao CMAS:
I – aprovar a Política Municipal de Assistência Social, na perspectiva do SUAS -  Sistema Único de
Assistência Social;
II – aprovar o Plano Anual e Plurianual de Assistência Social;
III – aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações finalísticas de assistência
social, sejam próprios ou oriundos de outras esferas de governo, alocados no fundo municipal de assistência
social;
IV – aprovar os critérios municipais de partilha de recursos, respeitando os parâmetros do LOAS
explicitados nos indicadores de acompanhamento;
V – acompanhar as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social e
fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos;
VI – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho
dos benefícios, rendas, serviços sócio-assistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de
Assistência Social Municipal;
VII – definir a forma de prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência
social, no âmbito do município, considerando as normas gerais do Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS, as diretrizes da Política Estadual de Assistência Social, as proposições da Conferência
Municipal de Assistência Social e os padrões de qualidade para a prestação dos serviços, NOB/SUAS;
VIII – aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de assistência social, de
acordo com as Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos do SUAS (NOB/RH/SUAS);
IX – definir e aprovar critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social
públicos e privados no âmbito municipal;
X – zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito  da esfera municipal de
governo e efetiva participação dos segmentos de representação do conselho;
XI – divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais;
XII - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno e o conjunto de normas administrativas definidas pelo
Conselho, com objetivo de orientar o seu funcionamento;
XIII – convocar num processo articulado com a Conferência Nacional e a Conferência Estadual, a
Conferência Municipal de Assistência Social;
XIV – encaminhar as deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social aos órgãos competentes,
monitorar os seus desdobramentos e acompanhar sua implementação junto aos Órgãos Gestores;
XV – inscrever, acompanhar, avaliar e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, pública
e privada no Município;
XVI – informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição das entidades e organizações de assistência
social, afim de que este adote as medidas cabíveis;
XVII – acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 9º O Conselho Municipal de Assistência Social elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data da publicação desta Lei.

Art. 10º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial para promover as despesas
com a instalação do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 11º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições da Lei nº 4.029
de 23 de abril de 1997.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.367, DE 24 DE MARÇO DE 2010.
“Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município de Itapetininga,
um crédito adicional especial no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), destinados
a atender as despesas a seguir:
02. Poder Executivo
02.09. Secretaria Municipal de Promoção Social
02.09.01. Gabinete do Secretario e Dependências
02.09.01.04. Administração
02.09.01.04.122. Administração em Geral
02.09.01.04.122.0011. Estruturação e Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Social
02.09.01.04.122.0011.2006. Manutenção do Gabinete do Secretario e Dependências
02.09.01.04.122.0011.2006.3.3.90.32 . Material de Distribuição Gratuita........... R$ 150.000,00
02.09.01.08. Assistência Social
02.09.01.08.244. Assistência Comunitária
02.09.01.08.244.0011. Estruturação e Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Social
02.09.01.08.244.0011.1024. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
02.09.01.08.244.0011.1024.4.4.90.52. Equipamentos e Material Permanente..... R$ 300.000,00
TOTAL DO CREDITO ADICIONAL ...............................................................R$   450.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do credito adicional especial, de que trata o art. 1º, decorrem da
anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei
Federal nº 4320/64, a saber:
02. Poder Executivo
02.09. Secretaria Municipal de Promoção Social
02.09.02. Proteção Social Básica
02.09.02.08. Assistência Social
02.09.02.08.243. Assistência a Criança e Adolescente
02.09.02.08.243.0016. Proteção Social Básica
02.09.02.08.243.0016.2030. Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente
02.09.02.08.243.0016.2030.3.3.50.43. Subvenções Sociais..............................R$ 450.000,00
Total de anulação..........................................................................................R$ 450.000,00
Art. 3º Fica incluído no o exercício de 2010, junto a Lei do Plano Plurianual – PPA, e Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, as ações de governo, objeto do presente credito adicional especial, disposto no art.
1º dessa lei.
Parágrafo Único - O Executivo através de decreto próprio proceder-se-á, a compatibilização dos anexos
da Lei do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.368, DE 24 DE MARÇO DE 2010.
“Altera o Plano Plurianual do Município de Itapetininga para o período 2.010 a 2.013 e dá outras
providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído na Lei Municipal nº 5.328, de 14 de setembro de 2.009 que instituiu o Plano
Plurianual, para o período de 2.010 a 2.013 a ação de governo a seguir:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal de Itapetininga
Unidade11 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Sub-Unidade 01 - Gabinete do Secretário e Dependências
Função 15 - Urbanismo
Sub-Função 452 - Serviços Urbanos
Programa 0020 - Estruturação e Manutenção de Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Projeto 1077 - Programa Via São Paulo – Recuperação de infra estrutura urbana.
Valor no período R$ 3.000.000,00
Custo 2.010 R$ 1.400.000,00
Custo 2.011 R$ 1.4000.000,00
Custo 2.012 R$ 100.000,00
Custo 2.013 R$ 100.000,00
Parágrafo Único – Os saldos dos valores alocados para o exercício de 2.010 não utilizados no exercício
serão alocados nos exercícios subseqüentes, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 2º O Poder Executivo através de decreto próprio procederá a compatibilização dos anexos da Lei do
Plano Plurianual – PPA, na forma da presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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LEI Nº 5.369, DE 24 DE MARÇO DE 2010.

“Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2.010 e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluída na Lei Municipal nº 5.329, de 14 de setembro de 2.009 que instituiu a Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2.010, a ação de governo a seguir:
Órgão 02 - Prefeitura Municipal de Itapetininga
Unidade11 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Sub-Unidade 01 - Gabinete do Secretário e Dependências
Função 15 - Urbanismo
Sub-Função 452 - Serviços Urbanos
Programa 0020 - Estruturação e Manutenção de Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Projeto 1077 - Programa Via São Paulo – Recuperação de infra estrutura urbana.
Valor no período R$ 3.000.000,00
Custo 2.010 R$ 1.400.000,00
Custo 2.011 R$ 1.400.000,00
Custo 2.012 R$ 100.000,00
Custo 2.013 R$ 100.000,00
Parágrafo Único – Os saldos dos valores alocados para o exercício de 2.010 não utilizados no exercício
serão alocados nos exercícios subseqüentes, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 2º O Poder Executivo através de decreto próprio procederá a compatibilização dos anexos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.370, DE 24 DE MARÇO DE 2010.
“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto a Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência
de Fomento do Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto Nossa Caixa Desenvolvimento
– Agência de Fomento do Estado de São Paulo, até o valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais),
observadas as disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito do Programa Via São
Paulo.
Parágrafo Único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado no Art. 1 serão obrigatoriamente
aplicados na contratação de obras e serviços para recuperação asfáltica em diversos logradouros da área
central e do centro expandido da cidade.
Art. 2º Para pagamento do principal, juros e outros encargos da operação de crédito fica a Nossa Caixa
Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo autorizada a debitar na conta corrente

mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do
Município, ou, na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas de depósito, os
montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
Parágrafo Único - No caso de os recursos do Município não serem depositados na Nossa Caixa
Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, fica a instituição financeira depositária
autorizada a debitar, e posteriormente transferir os recursos a crédito da Nossa Caixa Desenvolvimento
– Agência de Fomento do Estado de São Paulo, nos montantes necessários à amortização e pagamento
final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecida no caput.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como
receita no orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 4° O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento da
parte não financiada do Programa e das despesas relativas à amortização de principal, juros e demais
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.371, DE 24 DE MARÇO DE 2010.
“Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e dá outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município de Itapetininga,
um crédito adicional especial no valor de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), destinados a atender
as despesas a seguir:
02. Poder Executivo
02.11. Secretaria Municipal de Obras e Serviços
02.11.01. Gabinete do Secretário e Dependências
02.11.01.15 Urbanismo
02.11.01.15.452 Serviços Urbanos
02.11.01.15.452.0020 Estruturação e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
02.11.01.15.452.0020.1077 Programa Via São Paulo – Recuperação de infra estrutura urbana
02.11.01.15.452.0020.1077.4.4.90.51 fonte 7 Obras e Instalações..............R$ 3.000.000,00.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que trata o Art. 1º, decorre de
operação de crédito a realizar no exercício de 2.010, nos termos do Art. 43, § 1º, IV, da Lei Federal nº
4320/64.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de março de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM N° 008, de 19 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 Nº. 000631/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 2°, da Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, a partir
de 31-03-2010, a funcionária IVANY APARECIDA DE SOUZA, Servente, Referência 03-E, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SEPREM  Nº 009, de 19 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  Nº. 000632/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-03-2010, a funcionária GLASPHIRA VIRNIGIA BUTUHY, Professora de Educação Básica
I, Fundamental, Faixa 03-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 010, de 19 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 Nº. 000633/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-03-2010, a funcionária MARIA DE LOURDES QUEIROZ CUSTÓDIO, Auxiliar de Educação,
Referência 07-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

PORTARIA/SEPREM N° 011, de 19 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° 000634/2010, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n° 4.297/99 e
Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, a partir de 31-03-2010, a funcionária
CÉLIA SIMÕES DOS SANTOS, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-B, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM/Nº 012, de 24 de Março 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 000635/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1°, Artigo 34, incisos II e III, da Lei Municipal n°
4.297 de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO por morte da funcionária
municipal  Fabíola   Aparecida   Alves aos dependentes LUCAS GABRIEL DE JESUS ALVES PIOVAZANI
DE OLIVEIRA, ARTHUR RAFAEL DE JESUS ALVES PIOVAZANI DE OLIVEIRA, PAMELA
CAROLINE ALVES MIRANDA e VITÓRIA BEATRIZ DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA, filhos e  filhas
respectivamente, a partir de 23-01-2010.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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A Prefeitura de Itape-
tininga informa que, em vir-
tude ao ponto facultativo da
próxima quinta-feira( dia 1º),
não haverá expediente no
Paço Municipal, escolas
municipais e em alguns
órgãos municipais .

Prefeitura de Itapetininga decreta ponto
facultativo na quinta-feira da Semana Santa

Os serviços essen-
ciais na cidade como a cole-
ta de lixo residencial funcio-
nará normalmente, o mesmo
ocorrerá com a Feira Livre,
Unidades Básicas de Saúde,
Pronto-Atendimento da Vila
Rio Branco, Pronto-Socorro

Municipal e Hospital Regio-
nal.

Conforme o Executi-
vo, as atividades públicas
voltam ao expediente nor-
mal na segunda-feira (05).

Confira na tabela os
serviços que funcionarão:

Com o início do ano
letivo na rede municipal de
ensino, muitos pais busca-
ram vans para realizarem o
transporte de seus filhos.
Porém,  antes de contratar
qualquer serviço, deve-se
atentar se a empresa possui
alvará para realizar o trans-
portar de crianças.

Todas as empresas
que exploram essa atividade
devem ser obrigatoriamente
inscritas na Prefeitura e es-
tar de posse do alvará de li-
cença de funcionamento.

Em Itapetininga, as
empresas que exercem este
serviço no município, terão
até a próxima quarta-feira
(dia 31) para renovar a licen-

Empresas de transporte terão até a próxima quarta-
feira para realizarem a renovação do alvará

ça para o ano de 2010.
De acordo com a

Secretaria de Administração
e Finanças, os interessados
em regularizar a situação,
junto a administração muni-
cipal, devem comparecer ao
Setor de Fiscalização de
Postura, portando os se-
guintes documentos: reque-
rimento solicitando a reno-
vação do alvará; compro-
vante do recolhimento da
taxa de expedição no valor
de R$ 12,65; cópia do docu-
mento do veículo e vistoria
específica para transportes
de alunos fornecidas pelo
CIRETRAN.

As empresas que es-
tiverem exercendo ativida-

des de forma irregular serão
notificados com multa que
varia de R$ 113, 38  a R$
200,00, sendo os valores
acrescidos de 100% a cada
reincidência.

Conforme a Adminis-
tração Municipal, no municí-
pio, atualmente 83 motoris-
tas estão cadastrados para
realizarem o transporte es-
colar, porém 54 possuem al-
vará.

O Setor de Fiscali-
zação de Postura  está locali-
zado no Paço Municipal, na
Praça dos Três poderes nº
1000 – Jardim Marabá.
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone
(15) 3376-9614.
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Esporte

Estão abertas até a
próxima quarta-feira (dia 31),
as inscrições para a 4ª Edi-
ção da Copa Baby de Fut-
sal. O evento tem a realiza-
ção e promoção da Prefeitu-
ra Municipal de Itapetinin-
ga, através da Secretaria de
Esportes e Lazer e faz parte
do calendário esportivo do
município.

O objetivo da compe-
tição é promover um inter-
câmbio esportivo entre os
participantes, favorecer a in-
tegração, a socialização,
bem como contribuir para o
desenvolvimento técnico e
tático do FUTSAL em Itape-

Inscrições para a Copa Baby terminam quarta feira
tininga e região.

Para 2010 a grande
novidade é a inclusão da ca-
tegoria sub-17 o que dará ainda
mais emoção a disputa.
Confira a tabela com as
divisões:
Sub-7 (para atletas nascidos
em 2003 e 2004)
Sub-9 (para atletas nascidos
em 2001 e 2002)
Sub-11 (para atletas nasci-
dos em 1999 e 2000)
Sub-13 (para atletas nasci-
dos em 1997 e 1998)
Sub-15 (para atletas nasci-
dos em 1995 e 1996)
Sub-17 (para atletas nasci-
dos em 1993 e 1994)

As inscrições podem
ser feitas na Secretaria de Es-
portes e Lazer,  que fica na
Rua na Avenida José Mora-
es Terra, ou pelos e-mails:
esporte@itapetininga.sp.gov.br;
copababy@bol.com.br.
A competição é gratuita.

Em 2009 foram cinco
categorias em disputa, tota-
lizando 158 equipes partici-
pantes de muitas cidades da
região e de todo o estado
de São Paulo. A expectativa
para este ano da organiza-
ção será de 250 equipes par-
ticipantes, recorde de todas
as edições até o momento.
Informações: 32717926.

No último domingo,
a equipe de basquete adulto
de Itapetininga, jogou pelo
campeonato da liga de Ira-
cemapólis, contra a equipe
de Mairiporã no Ginásio
Municipal Ayrton Senna da
Silva e venceu pelo placar
de 70x60.

A equipe de Itape-
tininga estava composta pe-
los atletas Fred Lamansov,
Rafael Botelho, Samuel Tao-

Equipe de Basquete vence mais uma partida pela Liga de Iracemapólis
mé,Ian Santiago, Everton
Leal, Waldir Petroli, Geraldo
Franco Neto, João Henrique
Gomes, Anderson Tavares,
Alexandre Meira e Felipe
Ferreira.

Técnico Professor.
Alexandre Lamansov.

A próxima partida
será neste domingo (dia 28),
no Ginásio Municipal Mario
Carlos Martins às 16h,
contra a equipe de Rio Claro.

Foi realizado no últi-
mo sábado em Piracicaba, a
3ª etapa da Liga Paulista de
Tênis de Mesa. O evento
contou com a participação
de 20 cidades da região e
reuniu mais de 300 atletas.

Itapetininga foi re-
presentada pela equipe da
Secretaria de Esporte e La-
zer, composta por atletas das
escolinhas e da equipe prin-
cipal masculina com 14 inte-

Equipe de Tênis de Mesa participa da 3 ª Etapa da Liga Paulista de
Tênis de Mesa

grantes e os resultados fo-
ram os seguintes:
Categoria pré mirim fem. 3º
lugar com Nataly  Fernanda
Categoria mirim fem 4º lugar
com Tassia Rodrigues e 5º
Paula Kurnig
Categoria adulto fem. 5º
lugar com Amanda Ap.
Freitas
Categoria mirim masc 5º
lugar João Gabriel Fuke
Categoria infantil, masc 6º

lugar Mateus Gomes
Categoria juvenil masc 7º lu-
gar Kerlyn Queiroz
Categoria Rating fem   3º lu-
gar Amanda Adachi
Categoria Rating masc   9 lu-
gar Kerlyn Queiroz
Classificação por cidades
Itapetininga 8º lugar

O evento contou com
a presença de 3 campeões la-
tino americano que fazem parte
da equipe de Piracicaba.

Ontem, dia 25, Itape-
tininga participou da aber-
tura do 14º Jogos Regionais
do Idoso- JORI, que está
sendo realizado no muni-
cípio de Avaré.

A delegação de Ita-

Delegação de Itapetininga no JORI
petininga conta com 71 atle-
tas nas modalidades espor-
tivas, atletismo, bocha,
buraco, coreografia, damas,
dança de salão, dominó,
natação, tênis de mesa,
truco, voleibol e xadrez.
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A Associação Ami-gos
do Projeto Guri (AAPG),
organização social de cultura,
está ampliando o seu atendi-
mento e inaugura, até o final
do mês de março, mais nove
Polos de ensino musical no
Estado de São Paulo. A
cidade de Itapetininga será
uma das primeiras a receber
o novo Polo de ensino mu-
sical da instituição.

A iniciativa será reali-
zada através de uma parceria
entre o Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Cultura do Es-
tado e a Prefeitura de Itape-
tininga através da Secretaria

Projeto Guri inaugura polo em Itapetininga
A cidade recebe no dia 24 de março o novo Polo de ensino musical do Projeto Guri. As inscrições para os cursos gratuitos de música podem ser

feitas de 29 de março a 09 de Abril.

de Cultura e Turismo.
Em Itapetininga, a

cerimônia de inauguração
aconteceu na manhã do (dia
24), às 10h no Centro Social
Irmã Madalena - CESIM
Rua: Hélio Ayres Marcon-
des, 17 - Jd. Nova Era, onde
funcionará o Pólo.

Com o Projeto Guri
em Itapetininga, crianças e
adolescentes terão acesso
aos cursos de coral, violão,
percussão/bateria e inicia-
ção musical. As inscrições
podem ser feitas entre os
dias 29 de março e 09 de abril,
das 9h às 17h, e as aulas se-
rão iniciadas em 19 de abril.

Os cursos no Projeto
Guri são gratuitos e não há
necessidade de seleção.

Podem se inscrever
crianças e jovens com ida-
des entre 7 e 17 anos, desde
que estejam regularmente
matriculados na escola. Os
interessados devem se diri-
gir ao Polo de sua cidade,
acompanhados pelos pais
ou responsáveis, com a se-
guinte documentação: duas
fotos 3x4; certidão de nasci-
mento ou RG; comprovante
de endereço; declaração es-
colar e carteira de vacina-
ção. As vagas são para início
imediato.

Em Itapetininga, nos
últimos anos, o Executivo,
por meio das Secretarias de
Esporte e Lazer e de Obras e
Serviços, buscou investir
em espaços para que pos-
sam ser utilizados por toda
comunidade.

Nos últimos meses,
foram entregues à popula-
ção as áreas de Lazer “Aris-
teu Corrêa de Moraes” no
Jardim Fogaça; “Antonio
Arruda Mello – Seu Mimi”
no Jardim Itália, Praça dos
Ferroviários na Vila Rocha.
Esses ambientes são utiliza-
dos diariamente pela comu-
nidade dos bairros, como
forma de lazer e inclusão so-
cial.

No último sábado
(dia20), atendendo a uma an-
tiga reivindicação dos mora-
dores das vilas Regina, Rio
Branco, Máximo e Maria
Luiza, a Prefeitura de Ita-
petininga, entregou a área
de lazer, José Carlos Seve-
rino-Lila do Banespa.

Durante o evento,
foram ministradas brinca-
deiras e recreação para to-

Prefeitura de Itapetininga entrega mais uma área de
lazer para a população

das as crianças presentes.
Já os adultos, puderam con-
ferir shows de grupos
músicais e de dança do
município.

Construída em um
espaço antes ocioso, a pra-
ça de 6.845,40 m², conta com
quadra de areia, play-
ground, paisagismo e con-
dições de acessibilidade.

De acordo com a Se-
cretaria de Obras e Lazer, nas
obras da praça, localizada
entre as ruas Genebra Leon-
tina Matioli e Martha de Mo-
raes Mateus, no Jardim Ma-
ria Luiza, foram investidos
R$ 218.841,61 na constru-
ção.

Conforme a Adminis-
tração Municipal, mais de
200 pessoas acompanharam
a solenidade de entrega da
nova área de lazer no Jardim
Maria Luiza e a homenagem
relizada para a família do seu
“Lila do Banespa”, como era
conhecido.

Em breve os Itapeti-
ninganos terão mais um
espaço

Encontra-se em

construção o Centro Mu-
nicipal de Lazer, Fausto Ta-
vares Ramalho.

Localizado no espa-
ço que abrigava o antigo
Centro de Tradição Trope-
iro e Boiadeiro, na Vila Hun-
gria, o centro de lazer será
um dos maiores empreendi-
mentos direcionados ao la-
zer do município.

Conforme, a Secre-
taria de Obras e Serviços,
com a conclusão das obras
os moradores das Vilas Re-
gina, Sônia, Hungria, Rio
Branco, Alves, Palmeira,
Leonel, Reis e Esplanada te-
rão mais uma opção para
prática de esportes, passeio
e descanso com a família.

Além disso, o novo
ambiente, que contará com
duas quadras de vôlei de
areia, dois campos, área de
jogos, vestiário, parque
infantil, chafariz, play-
ground e estacionamento,
também contribuirá para a
redução da vulnerabilidade
de crianças e adolescentes
que residem nas proximida-
des.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Projeto Bolsa Trabalho será implantado em Itapetininga

Desde o início do
ano, as taxas de desemprego
no país estão registrando
queda. Nos mês de fevereiro,
conforme dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), os cha-
mados empregos com car-
teira assinada atingiram re-
cordes na geração de empre-
go.

Os dados apontam
também que a maioria das
pessoas contratadas possu-
em algum tipo de qualifi-
cação, quesito fundamental
na hora das empresas con-
tratarem funcionários.

Tendo consciência
da importância da capa-
citação profissional na hora
de se conquistar um empre-
go, a Prefeitura de Itape-
tininga elaborou e enviou
para a Câmara Municipal o
projeto  do Programa Bolsa
Trabalho.

O Bolsa Trabalho, já
aprovado e sancionado
como Lei, tem o objetivo de
proporcionar formação para
a cidadania e para o trabalho
para pessoas com idade a
partir de 18 anos, que resi-
dam no município e que es-
tejam em situação de vulne-
rabilidade social e desempre-
gadas.

Conforme a Adminis-
tração Municipal, esse pro-
jeto consiste na concessão
de um auxílio trabalho no va-
lor de 200 reais ao mês e um
seguro de vida, além da rea-
lização de cursos de capaci-
tação em diversas áreas
como  de costura, alimenta-
ção, artesanato e reciclagem,
além de promover a forma-
ção em associativismo, em-
preendedorismo e cidada-
nia, todas direcionadas ao
mercado de trabalho.

Itapetininga será

uma das primeiras cidades
do Estado a ter ações vol-
tadas à capacitação profis-
sional e educação de pes-
soas de baixa renda e que
se encontram desemprega-
das.

De acordo com a Se-
cretaria de Trabalho e De-
senvolvimento, a ação, que
irá promover por um ano a
formação profissional dos
beneficiários, dará con-
tinuidade ao trabalho de ge-
ração de emprego e renda,
que há cinco anos vem sen-
do realizado pelo Fundo So-
cial de Solidariedade.  Com
o plano, também será pos-
sível a implantação de vá-
rios projetos nesse seg-
mento, em parceria com em-
presas privadas e a socie-
dade organizada, como no
caso do “Costurando o Fu-
turo”.

O “Costurando o
Futuro”, será o primeiro

projeto do Programa Bolsa
Trabalho a ser implantado
no municí-pio.  Através
dele, os jovens de baixa
renda e desempre-gados de
Itapetininga terão formação
na área da costu-ra.
Segundo informa-ções do
Executivo, inicial-mente o
programa atenderá a 25

pessoas, que  terão aulas de
costura e posteriormente
serão responsáveis pela
confecção dos uniformes
das escolas da rede muni-
cipal de ensino. A ação
gerará emprego e renda para
as pessoas beneficiadas,
inserindo-as no mercado de
trabalho.

De acordo com a Pre-
feitura de Itapetininga, a
iniciativa, que é uma parceria
das Secretarias de Trabalho
e Desenvolvimento, da
Educação, da Promoção Social
e do Fundo Social de Solida-
riedade, deve ter início, se não
houver imprevistos, no segun-
do semestre deste ano.

O Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (IFSP)
divulga edital de concurso
público para 592 vagas ofe-
recidas para docentes e téc-
nico administrativos em
diversas cidades do estado.

Em Itapetininga,
serão oferecidas 20 vagas
para ambas as categorias.

As inscrições pode-
rão ser realizadas de 05 a 20
de abril, somente pelo site
www.ifsp.edu.br.

Os aprovados serão
contratados em caráter efeti-
vo para trabalhar em um dos
campi do Instituto Fedral no
Estado de São Paulo, lo-
calizados nas cidades de
Araraquara, Avaré, Barre-
tos, Birigui, Boituva, Bra-
gança Paulista, Campos do
Jordão, Campinas, Cara-

IFSP divulga concurso público para
contratação de servidores docentes e

administrativos
guatatuba, Catanduva, Ca-
pivari, Cubatão, Guarulhos,
Jacareí, Hortolândia, Itape-
tininga, Matão, Piracicaba,
Presidente Epitácio, Regis-
tro, Salto, São Carlos, São
João da Boa Vista, São Pau-
lo, São Roque, Sertãozinho,
Suzano ou Votuporanga.

Serviço
Inscrições: 05 a 20 de abril
Provas: 16 de maio - 13h
Taxa de inscrição: adminis-
trativos de R$ 50 a R$ 80;
docentes R$ 90.

IF em Itapetininga
Itapetininga foi uma

das 78 cidades privilegia-
das em todo país a receber
o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia
(IF), antigo Centro Federal
de Educação Tecnológica
(Cefet), que deverá estar em
funciona-mento até o fim de

2010.
A unidade irá ofere-

cer os cursos de mecânica
industrial, eletrotécnica, ele-
trônica, edificações e infor-
mática. Inicialmente serão
oferecidas cerca de 400 va-
gas, número que deve do-
brar quando estiver em ple-
no funcionamento. A esco-
lha dos cursos que serão
ministrados pela unidade foi
definida,  por meio de uma
audiência, junto represen-
tantes do executivo, legisla-
tivo, empresários e do IF,
conforme as necessidades
das indústrias locais.

O IF está localizado
na Avenida João Olímpio de
Oliveira.

Outras informações
sobre processo seletivo, se-
rão divulgadas em breve
neste Semanário Oficial.

Durante a 6ª edição
do Prêmio Sebrae “Prefeito
Empreendedor”, Itapetinin-
ga novamente foi premiada.
No evento deste ano, o mu-
nicípio conquistou o pri-
meiro lugar na categoria”
Destaque em Melhor Políti-
ca Pública Municipal em
Educação Empreendedora e
Inovação” e também o “ Se-
lo Prefeito Empreendedor”.

Segundo a entidade,
a premiação se deu pelos
investimentos realizados na
área de educação, que enfa-
tizaram principalmente o
ensino técnico, profissio-
nalizante, a distância e o em-
preendedorismo nos ensi-
nos infantil e fundamental.

Itapetininga é destaque pelo segundo
ano no Prêmio Sebrae “Prefeito

Empreendedor”
Em 2009, o município

já havia sido homenageado
pela implantação do Posto
Sebrae de Atendimento ao
Empreendedor, política de
incentivo fiscal, investimen-
to na educação e pelo Pro-
jeto Jovem Empreendedor. Já
em 2010, a Prefeitura de
Itapetininga concorreu a pre-
miação pelo desenvolvimento
de projetos que visam as
ações empreendedoras com
a UAB, Jovem Empreende-
dor, Curso Técnico em Agro-
ecologia, Programa Munici-
pal de Educação Ambiental,
Projeto Conab , Projeto de
Fruticultura, PROAJA, Pro-
gramas de Capacitação para
o Primeiro Emprego, os cursos

do CEPROM, FATEC, ETEC e
Fundo Social de Solidarieda-
de.

O Prêmio Sebrae Pre-
feito Empreendedor, tem o
objetivo de homenagear e
valorizar as ações dos admi-
nistradores municipais que
apóiam e incentivam o de-
senvolvimento da cultura
empreendedora no municí-
pio.

De todos os municí-
pios inscritos, apenas 130 foram
classificados para concorrer
aos prêmios, somente 70 cidades
conquistaram o “Selo Prefeito
Empreendedor” e 09 adminis-
tradores  foram contempla-
dos com o Trófeu “Prefeito
Empreendedor”.

O projeto prevê, por um ano, a concessão de auxílio trabalho no valor de 200 reais
e a capacitação dos bolsistas em diversas áreas
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