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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

O Portal da Trans-
parência da Prefeitura de Ita-
petininga já está no ar.

Desde a última quin-
ta-feira (dia 27), às 22:00 ho-
ras, o website está disponi-
bilizando à população da-
dos e informações a respeito
da aplicação dos recursos
municipais,  despesas, as
principais leis, manuais, car-
tilhas sobre prestação de
contas,  gastos com recur-
sos humanos, além de ou-
tras informações.

Com a implantação
do Portal de Transparência,
Itapetininga passa a atender
à exigência da Lei Municipal
5.333, de 14 de outubro de
2009 e da Lei Federal Com-
plementar 131, de 27 de maio
de 2009, que determinam
que todos os municípios
com mais de 100 mil habi-
tantes devem disponibilizar
a qualquer pessoa física ou
jurídica o acesso às despe-
sas e receitas do município,
em dados com atualização
diária.

Para ter acesso ao
portal é simples, o internauta
deve acessar na página da
Prefeitura de Itapetininga
(www.itapetininga.sp.gov.br)
o link Programa de Transpa-
rência.  Sem a necessidade
de se cadastrar no site, a

Itapetininga dá sequência ao Projeto
Municipal de Transparência na

Administração Pública
pessoa interessada tem to-
das a informações do poder
executivo, como, por exem-
plo, as receitas e despesas,
clicando  no ícone LC131/
2009. Já ao acessar o link LC
5.333/2009 a população po-
derá consultar a situação
mensal de dotação orçamen-
tária, relação de pagamento
e as despesas com recursos
humanos.

Conforme a adminis-
tração municipal, a fim de
atender as vigentes Leis,
esta é a 1ª versão do Portal
de Transparência, que deve
ser aprimorada, com a cola-
boração da população, de
forma responsável, no  sen-
tido de enviar sugestões, às
quais serão importantes pa-
ra a evolução do processo
de informatização.

O Portal de Transpa-
rência faz parte do Programa
Municipal de Transparên-
cia, projeto este concebido
há 6 anos, com o objetivo
de melhorar  ainda mais  a
relação entre a administra-
ção pública e a população e
vem  realizando uma série de
ações que priorizam a trans-
parência na gestão pública.

A administração
municipal trabalha conti-
nuamente na ampliação da
divulgação dos investimen-

tos realizados com o dinhe-
iro público para que o exe-
cutivo tenha, cada vez mais,
uma relação direta e trans-
parente com a população.

Além do website, a
Prefeitura de Itapetininga, a
fim de priorizar a clareza na
gestão pública adotou um
sistema informatizado inte-
grado, investiu nas áreas de
tecnologia, informação e
comunicação, também a
criação do Semanário Ofi-
cial, a implantação do  pre-
gão presencial, a constru-
ção do seu portal de internet,
dentre outras ações.

Posteriormente mais
funcionalidades estarão
compondo este projeto.Para
os próximos meses outras
medidas serão tomadas, como
a Introdução do Pregão Ele-
trônico, aquisição de novos
equipamentos para o Depar-
tamento de Tecnologia de
Informação e Comunicação,
Estruturação da Assessoria
de Projetos Especiais e
Controle Interno e o Sistema
de Nota Fiscal Eletrônica.

O site pode ser vi-
sualizado na página da
Prefeitura de Itapetininga,
www.itapetininga.sp.gov.br.

Mensagens ou su-
gestões  pelo email:
transparencia@itapetininga.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 080/2009,
que objetiva o conserto de pneus alinhamento e balanceamento. ASSINATURA: 31.08.2009 VIGÊNCIA:
12 meses. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua
o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 082/2009,
que objetiva a aquisição de queijo tipo petit suice, requeijão cremoso, leite fermentado desnatado adoçado
para a Merenda Escolar. ASSINATURA: 31.08.2009 VIGÊNCIA: 12 meses. Segue abaixo relacionado os
registros dos preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/
93 - PREÇOS REGISTRADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS

ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2010 - Processo nº 071/2010. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de controle, operação e fiscalização da portaria da U.A.B (Universidade Aberta do Brasil), de
acordo com as condições constantes no anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 21.06.2010 a partir
das 15:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2010 - Processo nº 072/2010. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: fornecimento de refeições em marmitex para
os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços. INICIO DA SESSÃO: Dia 22.06.2010 a partir das 10:00
horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2010 (PROGRAMA PROVIAS) - Processo nº 074/
2010. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: Aquisição de
equipamentos rodoviários (motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira, basculante, e caminhões),
conforme especificações dos lotes. INICIO DA SESSÃO: Dia 23.06.2010 a partir das 10:00 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2010 - Processo nº 075/2010. MODALIDADE:
Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: fornecimento de alimentos nutricionalmente
completos, suplementos e fórmula para a dieta especial de crianças e adultos beneficiados pela Secretaria
Municipal de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 24.06.2010 a partir das 10:00 horas.
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2010
Processo nº 065/2010 OBJETO: Aquisição de rachão para serviço de manutenção, equipe tapa buraco
para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Fica RETIFICADO o presente edital em relação a
modalidade, conforme segue: ONDE LÊ-SE:”MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS)”, LEIA-SE: “Pregão Presencial”, o qual será disponibilizado com essa alteração, mantida a
data de abertura para o dia 16.06.2010 a partir das 15:00 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.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2010 (ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial
(Ata de Registro de Preços) n.º 21/2010 - Processo n.° 46/2010, que objetiva o fornecimento de RL-1C
e massa asfáltica faixa C DER, para a Secretária Municipal de Obras e Serviços, realizado conforme Ata
de Sessão Pública, datada de 24 de Maio de 2010, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de
Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

EDITAL DE CHAMAMENTO

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS de AGÊNCIAS
DE PUBLICIDADE para os seguintes serviços a serem prestados na Festa Italiana 2010.
- Criação de cotas de patrocínios em consonância com o valor de mercado, criando diversas modalidades
de aparição da logomarca das empresas patrocinadoras como por exemplo nas mídias escrita, falada,
impressa e televisada de divulgação do evento ou placas, banners ou outras modalidades de divulgação
visual nas dependências do evento (incluindo sistema sonoro de comunicação e telão de shows), e criação
de cota especial para patrocínio e exclusividade na venda de bebidas e comidas típicas, cotas estas a serem
aprovadas pela Secretaria de Cultura e Turismo;
- Captação de patrocínios de empresas interessadas em vincular sua logomarca conforme as cotas de
patrocínio criadas e devidamente aprovadas pela Secretaria de Cultura e Turismo;
- O oferecimento das cotas a no mínimo 30 (trinta) empresas, além do oferecimento da cota especial a
no mínimo 10 (dez) empresas de bebidas;
- Elaboração de materiais de venda e projetos relatando as características do evento, incluindo visualização
virtual dos locais de venda de patrocínios e mapa do evento (com demonstração da área de show e demais
atrações);
- Criação e manutenção de site do evento com todas as informações solicitadas pela Secretaria de Cultura
e Turismo.
1)O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria de Cultura e Turismo.
2)As Propostas deverão ser apresentadas e protocoladas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua
Saldanha Marinho nº 107 – centro, até as 15:00 horas do dia 09/06 de 2010, sendo que a abertura do
envelope ocorrerá no mesmo dia às 15:30 horas com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) que
desejar (em) participar.
3)As agências deverão apresentar o percentual cobrado sobre os valores dos patrocínios, sendo que o valor
remanescente deverá ser gasto nas despesas inerentes ao evento ou depositados nos cofres públicos
municipais;
4)Entende-se pelo valor do patrocínio o valor de venda da agência de publicidade abatendo-se a carga
tributária.
5)Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

                                                  Itapetininga,31 de Maio 2010.

Fabio Regino Sacco
Secretaria de Cultura e Turismo

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1332/2010, Proc. 176/2010, Antonio Yuji Ywahara Itapetininga – ME); (Prot.1155/2010, Proc.
0153/2010, Jeremias Correia de Oliveira – ME); (Prot.0969/2010, Proc. 0117/2010, Silvio Ribeiro dos
Santos- Minimercado ME); (Prot. 0579/2010, Proc. 0089/2010, Elisangela Monteiro Itapetininga –
ME);(Prot.1307/2010, proc. 0170/2010,Marcia Regina Alves Itapetininga – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1392/2010, Proc. 0101/1993, Miguel Jorge Abrahão)
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE
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ALIMENTOS
(Prot.1108/2010, Proc.0139/2010, Roseli de Fatima Andrade Angatuba – ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL- ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1194/2010, Proc.0155/2010, Rafael Cirineu Faria); (Prot.0422/2010, Proc.0057/2010, Duoclin
Clínica Ginecológica Ltda);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1063/2010, Proc.1471/1997, Izildinha Aparecida de Campos Monteiro – EPP); (Prot.0797/
2010, Proc. 0132/2004, Cristiane Cardoso Van Melis – ME); (Prot. 1066/2010, Proc.0371/2005, Abel
Lourenço de Moraes); (Prot.1158/2010, Proc.0082/2010, Instituto Educacional, Assistencial e Social de
Itapetininga);(Prot. 1055/2010, Proc.0158/2009, Josemeire de Campos Antunes & Cia Ltda); (Prot.
1239/2010, Proc. 0116/2002, Lucélia Maria Carvalho Vieira); (Prot. 0223/2010, Proc.0200/2008,
Equipamento de Raio X, Prefeitura Municipal de Itapetininga, UBS Jardim Mesquita) (Prot. 1084/2010,
Proc. 0032/2002, Consultório Odontológico, Regina Maria Monteiro), (Prot. 1085/2010, Proc. 0174/
1995,Equipamento de Raio X , Regina Maria Monteiro); (Prot. 1236/2010, Proc. 0036-A/2002,
Consultório Odontológico, José Fernando Mariano Silveira); ( Prot. 1237/2010, Proc. 0032/
2000,Equipamento de RaioX, José Fernando Mariano Silveira); (Prot. 1028/2010, Proc.0291/2008,
Consultório Odontológico, Mariana Borghi Nascimento de Mattos); (Prot. 0539/2010, Proc. 0131/
2009, Laura Tamura Sttefano Granero);(Prot.1175/2010, Proc. 0089/2004, Equipamento de Mamógrafo,
IDS Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); (Prot. 1175/2010, Proc. 0090/2004,Equipamento de
Raio  X, IDS Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); (Prot. 1137/2010, Proc. 0088/2004, Posto de
Coleta, IDS Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); ( Prot. 1136/2010, Proc.0087/2004, Unidade de
Apoio Diagnose e Terapia – SADAT, IDS Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA –
ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1053/2010, Proc0158/2009, Dimas dos Santos Rocha Junior, Josemeire de Campos Antunes
& Cia Ltda), (Prot.0222/2010, Proc.0200/2008, Maria Helena Pires Brigante, Prefeitura Municipal de
Itapetininga, UBS Jardim Mesquita)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – MUDANÇA DE ENDEREÇO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1007/2010, Proc. 0158/2009, Josemeire de Campos Antunes & Cia Ltda), (prot. 1369/2010,
Proc.0131/2009, Laura Tamura Sttefano Granero)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA  DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ÁREA
DE SAÚDE
(Prot.1087/2010, Proc. 0200/2008,  Angela Maria Pierroti de Souza, Prefeitura Municipal de Itapetininga,
UBS Jardim Mesquita)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1054/2010, Proc. 0158/2009, Josemeire de Campos Antunes & Cia Ltda)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ALTERAÇÃO DE CNAE – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1284/2010, Proc. 0057/2010, Duoclin Clínica Ginecológica Ltda)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CVS – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1317/2010, Proc. 0123/2006, Patricia Regina Piedade Feichtenberger)

Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE CHAMAMENTO – 041/2010
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 07 à 11 de junho 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
KATIA AP. ARRUDA VASCONCELOS 35.143.678-9 62º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 01 de junho de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 042/2010
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 07 à 11 de junho 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
MARISA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS 35.793.935-9 199º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 01 de junho de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 043/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 07 à 11 de junho 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 RG CLASSIFICAÇÃO
JOSE ANTONIO GARCIA 11.240.690 33º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.

Itapetininga, 01 de junho de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 044/2010
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 07 à 11 de junho 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 09 – VILA ARRUDA
 MICRO ÁREA - 01
NOME R.G. CLASSIF.
PRISCILA FERNANDA CAMPOS DA SILVA 43.572.465-4 10º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 01 de junho de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 045/2010
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 07 à 11 de junho 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 10 – VILA PRADO
 MICRO ÁREA - 01
NOME R.G. CLASSIF.
JULIANA APARECIDA ROSA CISTERNA 40.704.623-9 9º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 01 de junho de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 046/2010
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 07 à 11 de junho 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 03 – BAIRRO CAPÃO ALTO
 MICRO ÁREA - 05
NOME R.G. CLASSIF.
MIRIAN LOPES MESSIAS 8.736.326-72 2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 01 de junho de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 178, DE 31 DE MAIO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 17.563, de 26 de maio de 2010, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do Sr. Fernando Pinheiro, no cargo de Auxiliar de Educação, Ref.
07, por não tomar posse no prazo.
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 179, DE 31 DE MAIO 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 07 de junho 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
CLAUDINEIA SIQUEIRA 28.045.447-8 197º
LUCRECIA APARECIDA KUPPER 25.068.739-2 198º
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
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PORTARIA Nº 180, DE 31 DE MAIO DE 2010.

ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 17.698, de 27 de maio de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário João Gilberto Fadiga de Moura Junior, Auxiliar de Enfermagem,
Ref. 08, lotado na Secretaria da Saúde, a partir de 27/5/2010.
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 181, DE 31 DE MAIO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 17.712, de 28 de maio de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Selma Aparecida Vieira Santana, Auxiliar de Escritório, Ref. 05,
lotada na Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 7/6/2010.
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

Comissão de Sindicância
1º - Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º - Objeto: Conforme Portaria nº. 384 de 12 de agosto de 2009, nomeando a Comissão Permanente de
Sindicância e conforme Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e
seus §§, serão apurados possíveis responsabilidades referente à solicitação constante no requerimento
protocolado sob o nº. 17033/2009 de 21 de maio de 2010.
Itapetininga, 27 de maio de 2010.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE

1º - Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
2º - Objeto: Conforme Portaria nº. 384 de 12 de agosto de 2009, nomeando a Comissão Permanente de
Sindicância e conforme Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, que dispõe sobre o ESTATUTO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, Título VIII, Artigo 241 e
seus §§, serão apurados possíveis responsabilidades referente à denuncia constante no Termo  circunstanciado
nº. 900077/2010 de 12 de maio de 2010.
Itapetininga, 28 de maio de 2010.
APARECIDA TELES RODRIGUES
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os moradores da Estância 4 Irmãos e Vila Célia , a participarem da Eleição de Diretoria
bem como aprovação de Estatuto, a realizar-se no dia 19 de Junho de 2010 às 20 horas na E. E. Maria de
Lourdes Barreiro Carvalho.

Os interessados em apresentar Chapa para concorrer a Eleição, deverão entregá-la até as 18 horas do dia
16 de Junho de 2010, na residência da Sindica Geral Cristina.

Itapetininga, 01 de junho de 2010.
Nercy Ribeiro da Costa

DECRETO Nº 663, DE 28 DE MAIO DE 2010.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.352 de 29 de Dezembro de 2009; e
Considerando o protocolado nº 18.083 de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado a atender as seguintes dotações do orçamento
vigente:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
121220012.2006 – 3390.30 – Material de Consumo R$       10.000.00
121220012.2006 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$       30.000.00
121220012.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     100.000.00
123630028.2055 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$     110.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
103010019.2032 – 3390.32 – Material de Distribuição Gratuita R$      50.000.00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$    300.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
121220012.2006 – 3191.13– Obrigações Patronais R$    100.000.00
123640024.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$    100.000.00
123640024.1053 – 4490.51 – Obras e Instalações R$    100.000.00

TOTAL DAS ANULAÇÕES R$    300.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, vinte e oito dias de maio de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 182, DE 31 DE MAIO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o protocolado nº 17.871, de 31 de maio de 2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Maria Claudete de Almeida Pinto, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 1/6/2010.
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

FIQUE ATENTO:

A Prefeitura de Itapetininga informa que a Diretoria do Serviço de Previdência
Municipal de Itapetininga – SEPREM passou as suas atividades no prédio nº65, da Rua
Monsenhor Soares, em frente ao imóvel onde atendia anteriormente.

Outras informações pelos telefones: (15)  3271-0728 / 3271-7389 / 3275-2330.

SEPREM muda de prédio na
Rua Monsenhor Soares

Vigilância Sanitária passa a
funcionar em novo horário

A Secretaria da Saúde informa que a Vigilância Sanitária com o intuito de melhor
atender o público funcionará em novo horário, das 7h às 14h.

A Vigilância Sanitária está localizada à Rua Prudente de Moraes, nº476- Centro

Com o objetivo de proporcionar maior agilidade no atendimento à população, a Prefeitura de Itapetininga, por meio da Secretaria de Saúde, informa que desde o início de maio,
alguns serviços de saúde funcionarão em novo endereço e horário.

A Central de Medicamentos estará atendendo diariamente das 08 às 17 horas. O setor Componente especializado da Assistência Farmacéutica ( medicamentos de alto custo)
atenderá de segunda a sexta-feira, das 08 às 14 horas. Já o atendimento de medicamento através do serviço social estará disponível todos os dias das 08 às 14 horas.

Todos esses setores estão prestando serviço na Rua José Almeida Carvalho, 1030 – Telefone (15)3271-7521 e 3272-4432.

Serviços de Saúde funcionam em novo endereço e horário
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Com a aproximação
do inverno a temperatura
vem diminuindo a cada dia.
Em Itapetininga, os ter-
mômetros têm registrado de
9° a 21°.

Pensando naquelas
pessoas mais necessitadas,
que não têm como se aga-
salhar neste período, a Pre-
feitura de Itapetininga rea-
liza anualmente a Campanha
do Agasalho, com o obje-
tivo de coletar cobertores e
agasalhos para pessoas
carentes do município.

Com o tema”Quanto
mais gente, mais quente”, a
Campanha do Agasalho
2010 teve início neste
sábado ( dia 29) com o  ar-
rastão de coleta de agasa-
lhos.

O evento teve parti-
da inicial no CEAMI (Centro
de Atendimento à Melhor
Idade) e contou com a par-
ticipação de mais de 200 pes-
soas, entre equipes da Pre-
feitura, atiradores do Tiro de

Fundo Social de Solidariedade pede a
ajuda dos itapetininganos para aquecer o

inverno daqueles que necessitam
Guerra, funcionários da
Companhia de Saneamento
do Estado de São Paulo
(SABESP), Companhia de
Transmissão de Energia
Elétrica Paulista (CTEEP ),
Grupo dos Desbravadores,
Grupo Escoteiros Ibiracy ,
funcionários de transpor-
tadoras instaladas no mu-
nicípio e voluntários.

Durante o arrastão
foram percorridos 70 bairros
do município.

A Campanha do
Agasalho 2010 “Quanto
mais gente, mais quente” de
Itapetininga segue até o dia
26 de junho. De acordo com
o FSS, as pessoas para re-
ceberem as peças  devem se
cadastrar junto aos Vicen-
tinos ou em um dos 4
CRASs (Vila Aparecida, Vila
Paulo Ayres, Vila Rio Branco
e Jardim Bela Vista ) do mu-
nicípio.

Outras informações
na sede do Fundo Social de
Solidariedade, localizada à

As arrecadações em Itapetininga serão realizadas até o dia 26 de junho
rua Coronel Afonso nº 609,
Centro, ou por meio do
telefone 3271-1801.
Convites para a feijoada em
prol da Campanha do
Agasalho 2010 já estão a
venda

Já estão a venda no
Fundo Social de Solidari-
edade de Itapetininga os
convites para a feijoada em
prol da Campanha do Aga-
salho 2010.

O evento beneficen-
te acontece no próximo
domingo (dia 13) das 11 às
17:30 no Clube de Campo da
Associação da Companhia
de Saneamento do Estado
de São Paulo (SABESP).

De acordo com o
Fundo Social de Solidariedade,
no evento promovido pela
Associação da SABESP  ha-
verá música ao vivo, trans-
missão dos jogos da Copa,
brincadeiras para o público
infantil e jogos amisto-
sos.Os convites podem ser
adquiridos na sede do FSS.

Nesta quarta-feira, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Agricultura e Meio Am-
biente, promoveu a 3ª capa-
citação para produtores de
leite do município.

O evento, que faz
parte do Programa de Forta-
lecimento das Pequenas
Propriedades Rurais - Leite,
reuniu cerca de 17 bovino-
cultores de leite dos distritos
Gramadinho, Conceição,
Tupi e bairros do Porto e Ca-
pão Alto

De acordo com a Se-

Prefeitura de Itapetininga capacita produtores de leite
do município

cretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, o programa
tem o objetivo de orientar e
capacitar os produtores lei-
teiros quanto à produção hi-
giênica de leite, alimentação
e manejo de bovinos.

Conforme a equipe
de técnicos da secretaria,
outros assuntos pertinentes
à produção de leite estão
previstos em capacitações
mensais, a serem realizadas
até o mês de dezembro.
Programa de Fortalecimen-
to das Pequenas Proprie-
dades Rurais -  Leite

Por meio da Secre-
taria de Agricultura e Meio
Ambiente, a Prefeitura de
Itapetininga firmou convê-
nio com o Ministério de Mi-
nas e Energia (MME) para a
implantação do Programa de
Fortalecimento das Peque-
nas Propriedades Rurais-
Leite, em Itapetininga.

De acordo com a
administração municipal, o
projeto prevê a aquisição de
tanques de resfriamento
comunitário, tanque rodo-
viário para transporte de
leite, além de insumos que

dão suporte à produção de
leite de forma sustentável.

O projeto tem o
objetivo de auxiliar os
pequenos produtores na
hora de armazenar, comer-
cializar os produtos, permi-
tindo melhores remunera-
ções por parte dos produto-
res e atendendo às expecta-
tivas dos envolvidos com a
cadeia de produção de leite.

Outras informações
sobre o projeto podem ser
conferidas nas próximas
edições do Semanário Ofi-
cial de Itapetininga.
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Nos últimos quatro
anos, Itapetininga teve um
aumento significativo de
22.950 veículos em sua frota.
Enquanto a média nacional
é de 1 veículo para cada 7
pessoas, em Itapetininga es-
te valor é de 1 veículo para

Novos semáforos trazem mais segurança
para a população de Itapetininga

cada 2,3 pessoas. Ao todo,
o município possui atual-
mente uma frota de mais de
61 mil veículos.

Visando melhorar o
trânsito nas áreas com maior
tráfego de veículos e se-
gurança aos pedestres e

motoristas, a Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
Secretaria de Trânsito e
Cidadania, está executando
diversas mudanças nas vias
do município.

Seguindo a execução
do Projeto de Reordena-

mento do Trânsito da Cida-
de, “Educação no Trânsito,
Lição de Vida”, foi instalado
um conjunto de semáforos
de 4 fases no cruzamento
entre as Avenidas Padre
Antonio Brunetti e Waldo-
miro de Carvalho.

Para evitar conver-
sões que coloquem a segu-
rança depedestres e moto-
ristas em risco, os canteiros
da Avenida Padre Brunetti
foram fechados. Também a
Avenida da Saudade, pas-
sou por mudanças. Agora a
via tem apenas o sentido
bairro centro.

Outro ponto bene-
ficiado pelas mudanças foi a
Rua Quintino Bocaiúva. Desde
o último domingo (dia 30), foi
instalado, em frente a Caixa
Econômica Federal,um
conjunto sema-fórico de
pedestre.A sinali-zação veio
propiciar maior segurança
para os veículos e travessia dos
pedestres, no local que possui
um grande fluxo de veículos.

Dotado do sistema
em Braile e Bip sonoro para
os portadores de Deficiên-
cia Visual, o novo semáforo
é acionado apenas com um
toque no botão. Após isso,
é emitida uma mensagem:
“Aguarde o Bip sonoro para
iniciar a travessia”.

Para as demais pes-

soas, é necessário ape-nas
pressionar o botão e aguar-
dar a abertura do sinalverde
para iniciar a travessia.

O sistema instalado
possui um ciclo de tempo de
120 segundos para trânsito
de veículos. Se acionado
aos 90 (noventa segundos),
por exemplo, o pedestre
aguardará somente 30
(segundos) para fazer a
travessia com duração de 12
(doze) segundos.

Em breve serão reti-
rados os obstáculos (tachões)
instalados na pista de rola-
mento no local e instalado
outro dispositivo idêntico
na mesma rua nas proxi-
midades da Igreja do Rosá-
rio.

De acordo com a
Administração Municipal, as
modificações, que fazem parte
do Plano Viário Urbano do
município, além de atende-
rem as reivindicações da
comunidade local, também
irão melhorar o trânsito nas
áreas com maior tráfego de
veículos.

Cruzamento da Padre Antonio Brunetti com
a Waldomiro de Carvalho

A população idosa
do país vem crescendo ra-
pidamente. A Organização
Mundial de Saúde (OMS)
estima que até 2025 o nú-
mero de idosos chegue a
mais de 32 milhões, colocan-
do o Brasil na sexta posição
dos países com pessoas de
mais de 60 anos.

Em Itapetininga na
última década, o número de
idosos cresceu 59%, totali-
zando 14.120 pessoas com
mais de 60 anos. O en-
velhecimento é reflexo do
aumento da expectativa de
vida da população do muni-
cípio.

Pensando em prepa-
rar a cidade para essa reali-
dade, a Prefeitura de Itape-
tininga tem criado novas
políticas sociais voltadas a

Melhor Idade tem atendimento de qualidade em Itapetininga
melhor idade.

Será realizado na pró-
xima segunda-feira (dia 08),
das 08 às 17h, no Polo
Chopin Tavares de Lima, o
“1º Encontro para cuidado-
res de Idosos”. Durante
todo o dia, serão ministradas
pela equipe multiprofissio-
nal do Programa Ambulato-
rial das Pessoas Idosas
(PAPI), palestras sobre o te-
ma.

O Cuidador de Ido-
sos é o profissional que tra-
balha com a população da
terceira idade, fazendo o elo
entre o idoso e a família, os
serviços de saúde, os po-
deres públicos constituí-
dos, os grupos de convivên-
cia e lazer e a comunidade
em geral.

Esse profissional es-

tá capacitado para auxiliar o
idoso que apresenta ou não
limitações nas atividades da
vida cotidiana.

Oferece cuidado e/
ou suporte ao idoso, desem-
penhando atividades relaci-
onadas ao seu bem-estar
físico, mental, social e legal,
diretamente ou por meio de
empresas voltadas a esse
público.

O Polo Chopin Tava-
res de Lima está localizado
na Avenida Dr. Cyro Albu-
querque, nº 4750- Bairro Ta-
boãozinho.

PAPI comemora 2 anos

Na última segunda-
feira (dia 2) o PAPI, comemo-
rou 2 anos em de serviços
em Itapetininga. O Programa

é pioneiro na região e cen-
traliza todos os atendimen-
tos direcionados a melhor
idade, oferecendo acompa-
nhamento médico para
doenças como: Parkinson,
Alzheimer, hipertensão,
diabetes, osteoporose, ent-
re outras ligadas à idade.

Atualmente, o ambu-
latório atende cerca de 500
pacientes por mês, através
de uma equipe multidis-
ciplinar, composta por
geriatra, enfermeiro, fisiote-
rapeuta, psicólogo, nutricio-
nista, terapeuta ocupaci-
onal, fonoaudiólogo, den-
tista e assistente social, que
fornecem uma atenção
especial aos idosos. O aten-
dimento é efetuado somente
mediante encaminhamento
das unidades de saúde.

O PAPI funciona de segunda à sexta, das 07:00 às
16:00 horas, anexo ao CEAMI – Centro de Apoio à
Melhor Idade, na Avenida Wenceslau Braz, 369, Vila
Aurora.
Informações pelo Telefone: (15) 3373-7275

Semáforo para pedestres na Rua Quintino
Bocaiúva
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Cursos gratuitos de
qualificação profissional
estão sendo disponibiliza-
dos em Itapetininga, através
do Programa Estadual de
Qualificação (PEQ ), coor-
denado pela Secretaria
Estadual do Emprego e Re-
lações do Trabalho (SERT),
cujo objetivo é preparar, ca-
pacitar o trabalhador para as
novas exigências do merca-
do de trabalho, exercer a
cidadania, aumentar suas
chances de ocupação ou
melhores oportunidades de
montar seu próprio negócio,
atendendo às demandas do
mercado de trabalho de cada

Programa Estadual  de Qualificação
PEQ 2010

região.
Dos Cursos
Os cursos têm maté-

rias de habilidades específi-
cas, com aulas teóricas e
práticas sobre a profissão,
e habilidades gerais, com re-
forço do ensino básico,
além do fornecimento do
material didático, lanche e,
se necessário, auxílio para
subsidiar o transporte até o
local do curso. Durante a
participação no curso, há
também uma bolsa mensal
de R$ 210,00 (duzentos e dez
reais), caso o participante
não esteja recebendo segu-
ro-desemprego ou benefício

da Previdência Social

Pré-requisitos
Para participarem dos

cursos, as pessoas precisam
estar cadastradas no Empre-
ga São Paulo, sendo que
são atendidos trabalhado-
res desempregados com
idade de 30 a 59 anos, sem-
pre priorizando aqueles com
escolaridade de até o ensino
fundamental.

Os critérios de clas-
sificação para participação
no PEQ são: menor escola-
ridade; maior idade; maiores
encargos familiares; mulhe-
res arrimo de família;

Os interessados de-
vem se cadastrar no site do
Emprega São Paulo,
www.empregasaopaulo.sp.gov.br,
manifestando seu interesse
em fazer curso de qualifi-
cação, ou procurar um Pos-
to de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT), munido do

Como Participar RG, CPF e Carteira de Tra-
balho.

Em Itapetininga, os
interessados poderão pro-
curar o PAT, localizado na
Rua. Coronel Afonso, 790,
próximo ao Mercado Muni-
cipal, até o dia 10. Atendi-
mento de segunda à sexta-
feira, das 08 às 16 horas.

Aos interessados que
já possuem cadastro no Em-
prega São Paulo, recomenda-
se que atualizem seus dados
no sistema, principalmente
endereços e telefones e
manifestem seu desejo de
fazer curso de qualificação
profissional, no campo “Ou-
tras Informações do cadastro”.

Dia 4 será ponto facultativo
A Prefeitura de Itape-

tininga informa que, em vir-
tude ao ponto facultativo da
próxima sexta-feira (dia 4 de
junho), não haverá expedi-
ente no Paço Municipal, es-
colas municipais e em al-
guns órgãos municipais .

Os serviços essen-
ciais na cidade, como a cole-
ta de lixo residencial, funcio-
narão normalmente, o mes-
mo ocorrendo com o Pron-
to-Socorro Municipal, Hos-
pital Regional e Serviço de
Atendimento Móvel de
Emergência de Itapetininga 
(SAME-192) .

Conforme o Executi-
vo, as atividades públicas
voltam ao expediente nor-
mal na segunda-feira (dia 7).
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