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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura de Itapetininga inicia
recuperação das ruas centrais do

Jardim Fogaça
Estudos atuais

apontam que um
p a v i m e n t o
asfáltico deve

passar por processo de re-
novação a cada 16 anos, is-
so significa que a cada ano
6,25% da malha viária deve
ser recuperada. Em Itape-
tininga, o asfalto da maioria
das vias foi realizado há
mais de 30 anos, motivo pelo
qual muitas delas encon-
tram-se hoje, deterioradas e
com buracos.

Tendo consciência
do estado que encontram-
se muitas ruas do município,
a Prefeitura de Itapetininga
tem buscado, junto aos go-
vernos Estadual e Federal,
recursos para a realização de
obras de infraestrutura.

A Administração
Municipal iniciou recen-

temente a recuperação das
vias da área central do Jar-
dim Fogaça. Serão atendi-
das com os serviços de in-
fraestrutura, a Avenida Joa-
quim Fogaça de Almeida Ne-
to e as Ruas Antonio Fanaro
e Avenida Marginal Cha-
quib Ozi.

Na execução das
obras, estão previstas a re-
cuperação do pavimento e
de base, recapeamento as-
fáltico e drenagem superfi-
cial e profunda (galeria de
águas pluvias) nas três ruas
do bairro.

No total serão recu-
perados 9.840m² de pavi-
mentos existentes, recapea-
dos 31.927,07 m² de vias e
feita à drenagem superficial
e profunda em 783,5 m. A
obra é um convênio firmado
entre o Executivo e a Secre-

taria de Planejamento do Es-
tado de São Paulo e está or-
çada em um valor perto de
um milhão de reais.

Durabilidade
Como qualquer pro-

duto ou serviço tem uma vi-
da útil, a durabilidade do as-
falto também depende de
inúmeros fatores. Os bura-
cos são formados através
da infiltração das águas da
chuva pelo revestimento as-
fáltico, em conjunto com as
ações do tráfego  intenso de
veículos.

A Prefeitura de Itape-
tininga procura a qualidade
do pavimento colocando
galerias para escoar a água
das chuvas em 100 % das
obras. A manutenção tam-
bém é constante, o que é fei-
to diariamente com os servi-
ços de tapa buraco.
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Resolução da SME nº 410/2010, de 08 de Setembro de 2010.
Dispõe sobre as renovações de matrículas dos alunos de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal, Maternal
e Jardim de Período Integral da Educação Infantil. Renovações de matrículas dos alunos de Maternal e
Jardim de Período Parcial da Educação Infantil. Inscrições e matrículas de novos alunos para Maternal e
Jardim de Período Parcial da Educação Infantil. Matrículas, renovações e transferências do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2011 e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, considerando as orientações contidas na Resolução SE nº 61, de 11/08/2010, resolve:-

SEÇÃO I
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 1º - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2011, de alunos frequentes de Berçário I,
Berçário II, Mini-Maternal, Maternal e Jardim de Período Integral e de alunos frequentes de Maternal e
Jardim de Período Parcial da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino serão efetuadas no período
de 27 de setembro a 04 de outubro de 2010, com assinatura do pai ou responsável na Ficha Cadastral do
Aluno, com a apresentação dos seguintes documentos:-
I - cópia da carteira de vacina atualizada do aluno;
II - comprovante de trabalho da mãe ou responsável;

III - cópia do comprovante de residência (atualizado).
a) - a mãe ou responsável que for autônoma e não possuir comprovante de trabalho, poderá preencher de

próprio punho a Declaração existente na Unidade Escolar, estando de acordo com o artigo 299, Capítulo
III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”:-
Da Falsidade Ideológica
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, e multa, se o documento é particular.”
§ 1º - A renovação de matrícula para o ano de 2011 fica condicionada ao comparecimento do aluno até o
final do período letivo de 2010, salvo em casos devidamente justificados pelos pais ou responsável e
deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - O aluno que abandonou a escola ou teve cancelada sua matrícula no ano letivo de 2010 não terá vaga
assegurada para o ano seguinte, tendo que se submeter ao processo de nova matrícula.
§ 3º - Será considerado abandono o aluno que deixar de frequentar as aulas, sem apresentar justificativa,
diretamente ao diretor da unidade escolar e após notificações à família e ao Conselho Tutelar.
Artigo 2º - Deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Educação, para o Departamento de Gestão
Escolar até o dia 24 de setembro de 2010, listagem atualizada dos endereços dos alunos que irão completar
6 (seis) anos de idade até 30/06/2011, candidatos ao 1º ano do Ensino Fundamental em unidade escolar que
não possui ensino fundamental.
§ 1º - Será encaminhado para o e-mail da unidade escolar o modelo do arquivo em formato digital para
digitação.
§ 2º - Após preenchido, o arquivo deverá ser encaminhado para o e-mail
(gestaoescolar@itapetininga.sp.gov.br) no formato estipulado, não sendo aceito em outro formato de
arquivo.
I - A unidade escolar deverá imprimir o arquivo em 02 (duas) vias e protocolar na Secretaria Municipal de
Educação, sendo uma das vias devolvida para a escola, contendo a assinatura do funcionário do setor
responsável.
§ 3º - A listagem será utilizada para setorização dos alunos de acordo com o endereço de residência
informado pelo pai ou responsável na unidade escolar.
Artigo 3º - Deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, para o Departamento de Gestão
Escolar, até o dia 13 de outubro de 2010, o levantamento dos endereços e dos dados de trabalho das mães
dos alunos que renovaram a matrícula para o ano letivo de 2011.
§ 1º - Será encaminhado para o e-mail da unidade escolar o modelo do arquivo em formato digital para
digitação.
§ 2º - Após preenchido, o arquivo deverá ser encaminhado para o e-mail
(gestaoescolar@itapetininga.sp.gov.br) no formato estipulado, não sendo aceito em outro formato de
arquivo.
Artigo 4º - As transferências e matrículas de alunos novos de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal,
Maternal e Jardim de Período Integral da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo
de 2011, será regulamentada através de Resolução própria a ser publicada.
Artigo 5º - Após serem efetivadas as renovações de matrícula, as Listas de Previsões de Alunos 2011 -

Formação de Classe deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, na opção disponível a partir
de 16 de novembro de 2010.

SEÇÃO II
INSCRIÇÕES DE ALUNOS NOVOS E TRANSFERÊNCIAS

EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO PARCIAL
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO

Artigo 6º - As inscrições para o ano letivo de 2011, de alunos novos e transferências de Maternal e Jardim,
de Período Parcial da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de
Ensino serão efetuadas no período de 13 a 22 de outubro de 2010, através de requerimento numerado da
própria unidade escolar, contendo a assinatura do pai ou responsável, dirigido ao diretor da unidade
escolar, com a apresentação dos seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de vacina atualizada;
III - comprovante de residência.
Parágrafo Único - Os alunos candidatos ao ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental deverão completar
06 (seis) anos até 30/06/2011.
Artigo 7º - Os alunos frequentes de uma escola municipal que precisarem ser transferidos para outra escola
municipal terão prioridade sobre as matrículas novas, em qualquer época do ano, desde que haja vaga.
Artigo 8º - Os alunos que frequentam o Jardim das unidades escolares de Educação Infantil terão prioridade
através de transferência para cursar o 1º ano das escolas que atendem classes de Educação Infantil ao 1º
ano.
Parágrafo Único - Este artigo não se aplica as unidades escolares setorizadas.
Artigo 9º - As crianças inscritas serão classificadas, da maior para a menor idade, em 02 (duas) listas:-
Lista I - alunos que concorrem à vaga para transferência;
Lista II - crianças candidatas às matrículas novas.
§ 1º - Somente após serem atendidos todos os alunos de 1º ano e Jardim é que as classes de Maternal serão
criadas.
§ 2º - A classificação será divulgada na unidade escolar no dia 28 de outubro de 2010.
Artigo 10 - No período de 28 de outubro a 10 de novembro de 2010, mediante a classificação dos inscritos
e do número de vagas existentes, serão efetuadas as matrículas, priorizando inicialmente os alunos de 1º
ano e após, os alunos de Jardim, que deverão ser registrados na Lista de Previsão de Alunos de 2011 –
Formação de Classe.
Artigo 11 - Somente se restarem vagas é que serão matriculados os inscritos para a classe de Maternal, nos
dias 11 e 12 de novembro de 2010.
§ 1º - Quando houver empate na classificação dos inscritos, a preferência se dará ao aluno de maior idade.
§ 2º - Para a efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão apresentar, obrigatoriamente,
cópias dos seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de vacina atualizada;
III - comprovante de residência.
§ 3º - As crianças matriculadas de acordo com os artigos 10 e 11 frequentarão as aulas a partir do primeiro
dia letivo de 2011.
Artigo 12 - Após o inicio do ano letivo de 2011, havendo vagas remanescentes e/ou desistência de
matrículas, serão abertas novas inscrições, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2011, seguindo as
orientações do artigo 6º desta Resolução.
§ 1º - A classificação será divulgada no dia 21 de fevereiro de 2011, da maior para a menor idade, de acordo
com o número de vagas existentes nas classes já formadas de 1º Ano, Jardim e Maternal.
§ 2º - A classificação permanecerá durante todo o ano letivo de 2011.
Artigo 13 - Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2011, mediante classificação dos inscritos, serão
efetivadas as matrículas propriamente ditas, para as classes já formadas e onde existirem vagas.
Parágrafo Único - As crianças inscritas após a data de 17 de fevereiro de 2011 serão inseridos na Lista I
ou II, no final das classificações, obedecendo à ordem de chegada.
Artigo 14 - Após serem efetivadas as matrículas, as Listas de Previsões de Alunos 2011 - Formação de
Classe deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos na opção disponível a partir de 16 de
novembro de 2010.

SEÇÃO III
INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

ENSINO FUNDAMENTAL

Artigo 15 – No período de 13 a 30 de setembro de 2010, será efetuado cadastro de crianças que não
frequentam a Educação Infantil na rede pública, candidatas ao ingresso no Ensino Fundamental, e de
crianças e jovens que se encontram fora da escola pública, com idade a partir de 7 (sete) anos completos
em 2010, candidatos à matrícula em qualquer ano do ensino fundamental, inclusive na modalidade de
educação de jovens e adultos.
Parágrafo Único – O cadastro não garante vaga, sendo encaminhado para a unidade escolar mais próxima
de sua residência ou onde houver vaga na rede pública municipal ou estadual.
Artigo 16 – Deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Educação, para o Departamento de Gestão
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Escolar, até o dia 24 de setembro de 2010, a listagem com o levantamento de endereços e opções dos pais
ou responsáveis dos concluintes do 5º ano do ensino fundamental, que irão dar continuidade dos estudos
em escola estadual.
§ 1º - Será encaminhado para o e-mail da unidade escolar o modelo do arquivo em formato digital para
digitação.
§ 2º - Após preenchido, o arquivo deverá ser encaminhado para o e-mail
(gestaoescolar@itapetininga.sp.gov.br) no formato estipulado, não sendo aceito em outro formato de
arquivo.
§ 3º - O arquivo será encaminhado para a Diretoria de Ensino de Itapetininga, responsável pelas escolas
estaduais, que se responsabilizará pela setorização e encaminhamento dos alunos.
Artigo 17 - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2011, de alunos frequentes em 2010, do 1º
ao 4º ano e de alunos retidos no 5º ano do Ensino Fundamental, serão efetuadas no período de 27 de
setembro a 04 de outubro de 2010, com a assinatura do pai ou responsável, na Ficha Cadastral do Aluno,
com a apresentação do comprovante de residência (atualizado).
§ 1º - A renovação de matrícula para o ano de 2011 fica condicionada ao comparecimento do aluno até o
final do período letivo de 2010, salvo em casos devidamente justificados pelos pais ou responsável e
deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - O aluno que abandonou a escola ou não compareceu no ano letivo de 2010, não terá vaga assegurada
para o ano seguinte na mesma unidade escolar, tendo que se submeter ao processo de inscrição, conforme
o artigo 15.
§ 3º - Será considerado abandono o aluno que deixar de frequentar as aulas, sem apresentar justificativa,
diretamente ao diretor da unidade escolar e após notificações à família e ao Conselho Tutelar.
Artigo 18 - No período de 25 a 29 de outubro de 2010, serão realizadas as inscrições de alunos para o 1º
ano do Ensino Fundamental nas unidades escolares que atendem do 1º ao 5º do Ensino Fundamental e
classificados da maior para a menor idade, nas seguintes listas:
I - Lista I - alunos que frequentam a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação e que residem dentro
do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável;
II - Lista II - alunos que frequentam a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação e que residem fora
do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - Até o dia 22 de outubro de 2010 as unidades escolares que atendem do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental receberão as listas com alunos da Educação Infantil da Rede Municipal para o 1º ano,
fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, setorizados de acordo com o endereço informado pelo
pai ou responsável na unidade escolar de origem.
§ 2º - A inscrição não garante a vaga na unidade escolar.
§ 3º - O aluno que não conseguir vaga dentro do setor de abrangência da unidade escolar será encaminhado
pela Secretaria Municipal de Educação para a unidade escolar onde houver vaga.
Artigo 19 – A classificação será feita pela própria unidade escolar e será divulgada no dia 16 de novembro
de 2010, em conformidade com o artigo 18, incisos I, II e Parágrafo 1º.
Artigo 20 - As matrículas para o 1º ano das unidades escolares que atendem do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental para o ano letivo de 2011 serão efetuadas no período de 16 a 19 de novembro de 2010 na
seguinte conformidade:
I - Lista I - alunos que frequentam a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação e que residem dentro
do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável;
II - Lista II - alunos que frequentam a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação e que residem fora
do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - As matrículas serão efetivadas através do preenchimento da Ficha Cadastral do Aluno, com
assinatura do responsável, cópia da certidão de nascimento e comprovante de residência.
§ 2º - A escolha do período manhã ou tarde, obedecerá à classificação do aluno da maior para a menor
idade.
Artigo 21 - No período de 25 a 29 de outubro de 2010, serão realizadas as inscrições de alunos para o 2º
ano do Ensino Fundamental das unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino Fundamental
da Rede Municipal e classificados da maior para a menor idade, nas seguintes listas:
I - Lista I - alunos de 1º Ano da Rede Municipal de Educação que residem dentro do setor de abrangência
da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável;
II - Lista II - alunos de 1º Ano da Rede Municipal de Educação que residem fora do setor de abrangência da
unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - Até o dia 22 de outubro de 2010 as unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino
Fundamental receberão as listas com alunos do 1º ano da Rede Municipal para o 2º ano, fornecido pela
Secretaria Municipal de Educação, setorizados de acordo com o endereço informado pelo pai ou responsável
na unidade escolar de origem.
§ 2º - A inscrição não garante a vaga na unidade escolar.
§ 3º - O aluno de 1º ano da Rede Municipal que não conseguir vaga dentro do setor de abrangência da
unidade escolar será encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação para a unidade escolar onde
houver vaga.
Artigo 22 - A classificação será feita pela própria unidade escolar e será divulgada no dia 16 de novembro
de 2010, em conformidade com o artigo 21, incisos I, II e Parágrafo 1º.
Artigo 23 - As matrículas para o 2º ano das unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino
Fundamental para o ano letivo de 2011 serão efetuadas no período de 16 a 19 de novembro de 2010 na
seguinte conformidade:
I - Lista I - alunos de 1º Ano da Rede Municipal de Educação que residem dentro do setor de abrangência
da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável;
II - Lista II - alunos de 1º Ano da Rede Municipal de Educação que residem fora do setor de abrangência da
unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - As matrículas serão efetivadas através do preenchimento da Ficha Cadastral do Aluno, com
assinatura do responsável, cópia da certidão de nascimento e comprovante de residência.
§ 2º - A escolha do período manhã ou tarde, obedecerá à classificação do aluno da maior para a menor
idade.
Artigo 24 - As novas matrículas e as renovações do 1º ao 5º ano, deverão ser registradas nas Listas de
Previsões de Alunos 2011 - Formação de Classe, devendo ser digitados no Sistema de Cadastro de Alunos
na opção de digitação disponível a partir de 16 de novembro de 2010.
Artigo 25 – Após 30 de novembro de 2010 será publicada nas unidades escolares de Ensino Fundamental
a listagem dos candidatos que estão fora da rede pública de ensino e daqueles que não estudaram em 2010
e se inscreveram no período de 13 a 30 de setembro de 2010, para efetuar sua matrícula.
§ 1º - O responsável deverá comparecer para efetuar a matrícula, na unidade escolar indicada, a qual foi
respeitada primeiramente o setor de abrangência ou onde houver vaga, na rede pública municipal ou

estadual.
§ 2º - Após o início e no decorrer do ano letivo de 2011, as matrículas de alunos novos para o Ensino
Fundamental, deverão ser tratadas diretamente na unidade escolar.
Artigo 26 - A digitação dos alunos aprovados e retidos do Ensino Fundamental no Sistema de Cadastro de
Alunos será no período de 01 a 22 de dezembro de 2010, impreterivelmente.
Artigo 27 - O Resultado Final dos alunos aprovados e retidos do Ensino Fundamental deverá ser afixado
na unidade escolar no dia 17 de dezembro de 2010, para conhecimento dos pais ou responsáveis.
§ 1º - Deverá ser enviada uma cópia do Resultado Final à Secretaria Municipal de Educação no dia 17 de
dezembro de 2010.
§ 2º - Os pedidos de reconsideração do Resultado Final deverão ser requeridos, por escrito, à direção da
unidade escolar no período de 17 a 20 de dezembro de 2010 pelo pai ou responsável.
§ 3º - O Parecer do Conselho de Classe deverá ser emitido conforme os parágrafos 4º e 5º do artigo 5º da
Deliberação CEE nº 11/96 e encaminhado a Secretaria Municipal de Educação até 23 de dezembro de
2010.
Artigo 28 - O Quadro de Aproveitamento Escolar – Ano Letivo 2010, para fins de estatística deverá ser
enviado a Secretaria Municipal de Educação até o dia 23 de dezembro de 2010.

SEÇÃO IV
TRANSFERÊNCIA

ENSINO FUNDAMENTAL

Artigo 29 - As unidades escolares da Rede Municipal receberão, no período de 03 a 21 de janeiro de 2011,
inscrições de alunos do Ensino Fundamental candidatos às transferências.
Parágrafo Único - No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - requerimento do pai ou responsável, solicitando a inscrição para o aluno concorrer a uma vaga de
transferência;
II - declaração da unidade escolar onde o aluno está matriculado;
III - certidão de nascimento;
IV - comprovante de residência.
Artigo 30 - De acordo com as vagas existentes os alunos inscritos serão classificados na seguinte
conformidade:
I - Lista I - alunos que pertenceram a Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2010, dentro da área de
abrangência do setor;
II - Lista II - alunos que pertenceram a Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2010, fora da área de
abrangência do setor;
III - Lista III - alunos de outras unidades escolares dentro da área de abrangência do setor;
IV - Lista IV - alunos de outras unidades escolares fora da área de abrangência do setor.
Parágrafo Único - Os alunos dos incisos I, II, III e IV serão classificados da maior para a menor idade.
Artigo 31 – No período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2011, os candidatos inscritos e classificados
deverão ter suas matrículas efetuadas, de acordo com o número de vagas.
Artigo 32 - Os candidatos inscritos e classificados que não forem atendidos permanecerão na lista de
classificação e serão informados à medida que surgirem vagas durante o ano letivo de 2011.
Artigo 33 - Durante o ano letivo de 2011, havendo outros candidatos à transferência, estes serão inseridos
após o último classificado de cada Lista de Classificação I, II, III e/ou IV de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 30 desta resolução.
Artigo 34 - Os candidatos inscritos e classificados e os cadastrados que não forem atendidos terão suas
inscrições canceladas ao término do ano letivo de 2011.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 35 – De acordo com o Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento
Geral de Alunos do Estado de São Paulo e a Deliberação nº 02/00 que dispõe sobre o Cadastramento Geral
dos Alunos, as unidades escolares deverão digitar todos os alunos no Sistema de Cadastro de Alunos.
Artigo 36 - Fica vedada a exclusão de matrícula de aluno que não compareceu ou abandonou a unidade
escolar após a digitação no Sistema de Cadastro de Alunos.
Parágrafo Único - No caso de não comparecimento ou de aluno que deixar de frequentar a unidade escolar,
deverão ser utilizadas, exclusivamente, as opções específicas para esses registros disponíveis no Sistema
de Cadastro de Alunos, conforme artigo 9º, § 2º e 3º da Resolução SE 61, de 11/08/2010.
Artigo 37 – O prazo final para as unidades escolares concluírem a digitação das matrículas de seus alunos
em continuidade de estudos, para o ano letivo de 2011, encerra-se em 10 de dezembro de 2010.
Artigo 38 - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 39 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 40 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SME
nº 436/2009, de 16/10/2009.

SUZANA EUGENIA DE MELLO
MORAES ALBUQUERQUE

Secretária Municipal de Educação

CRONOGRAMA
Período de 13/09 a 30/09/2010 – Cadastro de crianças que não frequentam a Educação Infantil na rede
pública, candidatas ao ingresso no Ensino Fundamental e de crianças e jovens que se encontram fora da
escola pública, com idade a partir de 7 (sete) anos completos em 2010, candidatos à matrícula em qualquer
ano do ensino fundamental, inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos.
Até o dia 24/09/2010 – Encaminhar por e-mail, listagem atualizada dos endereços e opções dos pais ou
responsáveis dos alunos concluintes do 5º ano do ensino fundamental, que irão dar continuidade dos
estudos em escola estadual.
Até o dia 24/09/2010 – Encaminhar por e-mail e arquivo impresso, listagem atualizada dos endereços dos
alunos que irão completar 6 (seis) anos de idade até 30/06/2011, candidatos ao 1º ano do ensino fundamental
em unidade escolar que não possui ensino fundamental, para setorização de acordo com o endereço
informado.
Período de 27/09 a 04/10/2010 – Renovações de matrículas para o ano letivo de 2011, de alunos
frequentes de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal, Maternal e Jardim do Período Integral e de alunos
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frequentes de Maternal e Jardim de Período Parcial.
Período de 27/09 a 04/10/2010 – Renovações de matrículas para o ano letivo de 2011, de alunos
frequentes em 2010 do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental.
Até o dia 13/10/2010 – Encaminhar por e-mail, listagem com levantamento de endereços e dados de
trabalho das mães dos alunos que renovaram a matrícula dos alunos para o ano letivo de 2011.
Período de 13 a 22/10/2010 – Inscrições de alunos novos e transferências de Maternal e Jardim de
Período Parcial da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental.
Até o dia 22/10/2010 – As unidades escolares receberão as listas com alunos da Educação Infantil da Rede
Municipal para o 1º ano do Ensino Fundamental, fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação,
setorizados de acordo com o endereço informado pelo pai ou responsável na unidade escolar de origem.
(UNIDADES SETORIZADAS)
Período de 25 a 29/10/2010 – Inscrições de alunos para o 1º ano do Ensino Fundamental, classificando
da maior para a menor idade. (UNIDADES SETORIZADAS)
Dia 28/10/2010 – Divulgação da classificação dos alunos inscritos para alunos novos e transferências de
Maternal e Jardim de Período Parcial da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental.
Período de 28/10 a 10/11/2010 – Período de Matrículas de inscritos de alunos novos e transferências de
Maternal e Jardim de Período Parcial da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental,
mediante a classificação e do número de vagas existentes, priorizando inicialmente os alunos de 1º ano e
após os alunos de Jardim.
Período de 11 e 12/11/2010 – Período de Matrículas de inscritos para a classe de Maternal (somente se
restarem vagas).
No dia 16/11/2010 – Divulgada a classificação dos alunos inscritos da Educação Infantil para o 1º ano do
Ensino Fundamental. (UNIDADES SETORIZADAS)
Período de 16/11 a 19/11/2010 – Matrículas do 1º ano do Ensino Fundamental para o ano letivo de
2010. (UNIDADES SETORIZADAS)
Até o dia 22/10/2010 – As unidades escolares receberão as listas com alunos do 1º ano das unidades de
Educação Infantil para o 2º ano do Ensino Fundamental, fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação,
setorizados de acordo com o endereço informado pelo pai ou responsável na unidade escolar de origem.
(UNIDADES SETORIZADAS)
Período de 25 a 29/10/2010 – Inscrições de alunos para o 2º ano do Ensino Fundamental, classificando
da maior para a menor idade. (UNIDADES SETORIZADAS)
No dia 16/11/2010 – Divulgada a classificação dos alunos inscritos do 1º ano das unidades de Educação
Infantil para o 2º ano do Ensino Fundamental. (UNIDADES SETORIZADAS)
Período de 16/11 a 19/11/2010 – Matrículas dos inscritos do 1º ano das unidades escolares de Educação
Infantil para o 2º ano do Ensino Fundamental para o ano letivo de 2010. (UNIDADES SETORIZADAS)
A partir de 16/11/2010 – Digitação no Sistema de Cadastro de Alunos das renovações de matrículas da
Educação Infantil de Período Parcial e Integral constantes das Listas de Previsões de Alunos 2011 –
Formação de Classe; Digitação no Sistema de Cadastro de Alunos de alunos novos e transferências de
Maternal e Jardim, de Período Parcial da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental constantes
das Listas de Previsões de Alunos 2011 – Formação de Classe; Digitação no Sistema de Cadastro de Alunos
dos alunos novos e renovações do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental das Listas de Previsões de Alunos
2011 – Formação de Classe.
Após 30/11/2011 – Publicação nas unidades escolares de Ensino Fundamental das listagem dos candidatos
que estão fora da rede pública de ensino e daqueles que não estudaram em 2010 e se inscreveram no período
de 13 a 30 de setembro de 2010.
Período de 01 a 22/12/2010 – Digitação dos alunos aprovados e retidos no Ensino Fundamental no
Sistema de Cadastro de Alunos.
Dia 10/12/2010 – Prazo Final para as unidades escolares concluírem a digitação das matrículas de seus
alunos em continuidades de estudos, para o ano letivo de 2011.
Dia 17/12/2010 – Fixação do Resultado Final dos alunos aprovados e retidos no Ensino Fundamental na
unidade escolar, para conhecimento dos pais ou responsáveis; Enviar cópia do Resultado Final a Secretaria
Municipal de Educação.
Período de 17 a 20/12/2010 – Pedidos de reconsideração do Resultado Final requeridos por escrito à
direção da unidade escolar.
Até o dia 23/12/2010 – Enviar Quadro de Aproveitamento Escolar – Ano Letivo 2010 para fins de
estatística para a Secretaria Municipal de Educação.
- O Parecer do Conselho de Classe deverá ser emitido conforme os parágrafos 4º e 5º do artigo 5º da
Deliberação CEE nº 11/96.
Período de 03 a 21/01/2011 – Inscrições de alunos do Ensino Fundamental candidatos à transferência.
No período de 31/01 a 04/02/2011 – Os candidatos inscritos para transferência do Ensino Fundamental
e classificados deverão ter suas matrículas efetuadas, de acordo com o número de vagas.
Período de 14/02 a 16/02/2011 – Abertas novas inscrições para candidatos a alunos novos e transferências
de Maternal e Jardim de Período Parcial da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental após
o início do ano letivo de 201, havendo vagas remanescentes e/ou desistência de matrícula.
Dia 21/02/2011 – Divulgação da classificação dos candidatos inscritos para alunos novos e transferências
de Maternal e Jardim de Período Parcial e para o 1º ano do Ensino Fundamental.
A partir de 17/02/2011 – Crianças que se inscreverem após esta data, serão inseridos na Lista I ou II, no
final das classificações, obedecendo à ordem de chegada.
No período de 21/02 a 23/02/2011 – Período de matrículas para alunos novos e transferências de
Maternal e Jardim de Período Parcial da Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental,
mediante a classificação dos inscritos, para as classes já formadas e onde existirem vagas.

Resolução da SME nº 411/2010, de 08 de Setembro de 2010.
Disciplina o Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica da Rede Municipal
de Ensino, para o Ano Letivo de 2011, nos termos dos artigos 29, 30, 31, 32 e 37 da Lei Complementar
nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º - O Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica da Rede Municipal
de Ensino, para o ano letivo de 2011, será através de Sistema Informatizado e contará com os critérios
específicos de inscrição aos interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas constantes
desta Resolução.
Artigo 2º - O Concurso de Remoção para os Professores de Educação Física será regulamentado através de
Resolução própria.
Artigo 3º - O Concurso de Remoção, disposto nos artigos 29, 30, 31, 32 e 37 da Lei Complementar nº 03,
de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007, far-se-á através de tempo de
serviço e títulos.

  SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES

Artigo 4º - Terão direito a inscrição para o Concurso de Remoção, todos os Professores I e II e os
Diretores de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga.
§ 1º - A inscrição para o Concurso de Remoção será feita pelo próprio candidato ou por meio de
procuração devidamente constituída.
§ 2º - O Professor ou seu procurador deverá efetuar sua inscrição em 02 (duas) vias na própria Unidade
Escolar, no período de 20/09 a 24/09/2010.
§ 3º - Os Diretores de Educação Básica farão suas inscrições em 02 (duas) vias no Departamento Técnico
Pedagógico, no período de 20/09 a 24/09/2010, das 08:30h às 11:00h e das 14:30h às 17:30h.
§ 4º - Os Professores admitidos em sede provisória, estarão automaticamente inscritos.
§ 5º - Fica vedada a inscrição para Remoção do candidato que estiver afastado, do seu campo de atuação,
nos termos do artigo 114, alterado pela emenda nº 11 de 22/10/2001, da Lei Orgânica do Município de
Itapetininga, de 05/04/1990.
I – Somente será aceita a inscrição no Processo de Remoção do candidato, afastado sem vencimentos,
após publicação no Semanário Oficial do Município de Itapetininga da Portaria do retorno do efetivo
exercício.
§ 6º - Fica vedada a inscrição para Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica afastado
por motivo de licença saúde por tempo indeterminado e readaptado.
Artigo 5º - O docente efetivo em regime de acumulação de cargos será inscrito em cada unidade escolar de
sua lotação com a indicação do vínculo.
Artigo 6º - A inscrição para o Concurso de Remoção será instituída com:
I – Requerimento registrando todos os dados solicitados, dirigido à Secretária Municipal de Educação;
II – Títulos para fins de classificação protocolados até 30/06/2010:
a)Pedagogia, Supervisão, Orientação Educacional, Doutorado, Mestrado, Pós-graduação e de Curso de
Aperfeiçoamento e/ou Especialização no campo de atuação, com duração mínima de 180 (cento e
oitenta) horas, no máximo 1 (um) curso por ano;
b)Cursos de Extensão Cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas, a partir de 2006, relacionados
com o campo de atuação, realizados sem prejuízo das atividades escolares no máximo 32 (trinta e duas)
horas por ano;
c)Cursos de Extensão Cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas, até um mínimo de 08 (oito) horas,
a partir de 2006, relacionados com o campo de atuação e realizados sem prejuízo das atividades escolares,
no máximo 02 (dois) cursos por ano;
d)Cursos com carga horária específica, realizados durante o ano de 2007 pelas Resoluções SME nºs 1.908/
2006, de 30/10/2006, 528/2007, de 26/03/2007 e 544/2007, de 23/04/2007;
e)Cursos com carga horária específica, realizados durante o ano de 2008 pelas Resoluções SME nºs 181/
2008, de 22/08/2008 e 028/2008, de 28/01/2008;
f)Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2007 e 2008 pela Resolução da SME nº
615/2007, de 27/08/2007;
g)Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2009 pelas Resoluções da SME de nºs
188/2009, de 23/03/2009, 374/2009, de 25/08/2009, 392/2009, de 08/09/2009, 393/2009, de 08/09/
2009, 394/2009, de 08/09/2009, 434/2009, de 15/10/2009 – alterada pela Resolução SME nº 449/2009,
de 20/10/2009;
h)Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2010 pelas Resoluções da SME de nºs
168/2010, de 19/03/2010, 213/2010, de 19/04/2010 e 225/2010, de 03/05/2010;
i)Tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal de Itapetininga até 30/06/2010, será
acrescido ao requerimento do candidato.
 § 1º - Os Professores que ingressaram através do Concurso Público nº 001/2007, obedecerão a ordem de
classificação do mesmo.
 § 2º - Os certificados de cursos remunerados e os realizados em horário de trabalho, não serão considerados
para fins de pontuação.

SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E DA CLASSIFICAÇÃO

Artigo 7º - A avaliação dos títulos será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 8º - Os pontos decorrentes da avaliação dos títulos serão situados na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos e obedecerão aos seguintes critérios:
I - Quanto ao tempo de serviço;
II - Quanto aos títulos, relativos ao campo de atuação.
Artigo 9º - Os pontos serão contados no Magistério Público do Município de Itapetininga, quanto ao
tempo de serviço, pelo qual o candidato solicitou sua inscrição, até 30/06/2010.
§ 1º - No cargo ou função de Professor I e II, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Período até 08/09/93, 0,005 (cinco milésimos) ponto por dia;
II - Após 09/09/93, somente no campo de atuação de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 0,005
(cinco milésimos) ponto por dia;
III - Após 09/09/93, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, fora do campo de atuação, 0,001
(um milésimo) ponto por dia.
IV – Tempo de serviço como professor eventual, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, no
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campo de atuação, 0,001 (um milésimo) ponto por dia, desde que requeridos até a data de inscrição para
o Concurso de Remoção, através de Protocolo na Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - No cargo ou função de Diretor de Educação Básica, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Itapetininga, 0,001 (um milésimo) por dia;
II - Tempo de serviço no cargo ou função de Diretor de Educação Básica, 0,005 (cinco milésimos) ponto
por dia.
Artigo 10 - Quanto aos títulos, relativos ao campo de atuação, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Habilitação em Pedagogia, na área específica de sua atuação - 10 (dez) pontos;
II - Diploma de Doutor, correspondente ao campo de atuação - 7,0 (sete) pontos;
III - Diploma de Mestre, correspondente ao campo de atuação - 5,0 (cinco) pontos;
IV - Pós-graduação na área especifica de sua atuação - 4,0 (quatro) pontos;
V - Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização, no campo de atuação com duração mínima de 180
(cento e oitenta) horas - 3,0 (três) pontos, no máximo 1(um) curso por ano;
VI - Curso de Extensão Cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas - 0,45 (quarenta e cinco
centésimos) de ponto por curso, no máximo 02 (dois) cursos por ano;
VII - Curso de Extensão Cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas, até um mínimo de 08 (oito)
horas - 0,015 (quinze milésimos) de ponto por hora de curso, no máximo 32 (trinta e duas) horas por ano.
§ 1º - Para fins de atualização de pontos nos incisos VI e VII, deste artigo, só serão considerados os cursos
realizados, a partir de 2006, pelos órgãos que compõem a estrutura básica da Secretaria de Estado da
Educação, pela Secretaria Municipal da Educação de Itapetininga e/ou por entidade de reconhecida
idoneidade e capacidade com elas conveniadas.
§ 2º - Será vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem os incisos II, III, IV, V, VI e VII,
idêntica denominação e/ou idênticos conteúdos.
§ 3º - Serão contados os cursos diretamente relacionados com o campo de atuação e realizados sem
prejuízo das atividades escolares e/ou realizados em horário de trabalho, mediante apresentação do
diploma ou certificado ou declaração de conclusão e histórico escolar.
§ 4º - Os cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, em 2010, serão computados
automaticamente.
§ 5º - Será vedada a atribuição de pontos ao curso que se caracteriza como condição para ocupação do
cargo, conforme previsto no artigo 24, § 4º da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei
Complementar nº 21, de 05/10/2007.
Artigo 11 - Os candidatos serão classificados seguindo a ordem decrescente da soma dos pontos obtidos na
avaliação dos títulos e tempo de serviço.
Parágrafo Único - Ocorrendo empate na soma dos pontos, observar-se-á, para fins de desempate, a
seguinte ordem de preferência:
I - Maior idade;
II - Maior número de filhos;
III - Menor número de RG.
Artigo 12 – A divulgação da classificação de que trata o artigo 11, será no dia 01/10/2010, no Semanário
Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no Departamento
Técnico Pedagógico.
§ 1º - O resultado da classificação caberá recurso protocolado pelo candidato na Secretaria Municipal de
Educação, nos dias 04/10, 05/10 e 06/10/2010 das 09h às 17h.
§ 2º - A não manifestação, por parte do candidato, no período previsto no “caput” deste artigo, terá como
ratificado seus pontos, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.
§ 3º - A classificação definitiva, avaliados os recursos interpostos, será publicada no dia 22/10/2010 no
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no
Departamento Técnico Pedagógico.

SEÇÃO III
DAS VAGAS

Artigo 13 - As vagas relacionadas para o Concurso de Remoção compreenderão as vagas iniciais e
potenciais, como segue:
I - As iniciais são as existentes, em decorrência de classes vagas, exonerações, readaptações e aposentadorias;
II - As potenciais são as resultantes das inscrições efetuadas para o Concurso de Remoção.
Parágrafo Único – As vagas de classes de Educação de Jovens e Adultos – EJA, não serão oferecidas no
Concurso de Remoção.
Artigo 14 - A Secretaria Municipal de Educação, dará ampla divulgação da relação de vagas, a serem
oferecidas aos candidatos inscritos no Concurso de Remoção sendo publicada no dia 22/10/2010 no
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no
Departamento Técnico Pedagógico.
Parágrafo Único - A inscrição do candidato não garante a participação no Processo de Remoção, pois
depende da indicação da (s) Unidade (s) Escolar (s).

SEÇÃO IV
DA INDICAÇÃO

Artigo 15 - Somente os candidatos inscritos poderão participar da Indicação das Vagas nos dias 27/10, 28/
10 e 29/10/2010, no Departamento Técnico Pedagógico, das 09h às 18h.
§ 1º - O professor ou diretor que fizer a indicação, havendo vaga para sua opção, estará oficialmente
removido para unidade indicada.
§ 2º - O candidato deverá indicar a(s) opção(s) por ordem de preferência, de acordo com o formulário
específico, definindo a(s) Unidade(s) Escolar(s) discriminando o segmento de interesse (Ensino Infantil
ou Ensino Fundamental) para a(s) qual(is) gostaria de ser removido.
I - No ato da indicação o candidato que não declarar o segmento (Educação Infantil ou Ensino Fundamental)
de sua escolha, terá o cancelamento da mesma.
II - Uma vez que o candidato tenha feito sua indicação (mesmo por engano) e esta for atendida, a escolha
será considerada oficializada.
III - Nas Unidades Escolares que atendem ao 1º ano do Ensino Fundamental, o candidato deverá indicar o
segmento de Educação Infantil concorrendo para o 1º ano de acordo com a classificação na Unidade
Escolar.
IV – Os candidatos com sede provisória no ano letivo de 2010 que não foram atendidos em sua indicação
ou deixarem de indicar, escolheram as vagas remanescentes do Concurso de Remoção.
§ 3º - Os candidatos que indicarem escolas que contam com Laboratório de Informática, estarão cientes
da utilização deste recurso no horário regular de aula.
§ 4º - O candidato que não fizer a indicação da (s) Unidades (s) Escolar (s) no prazo divulgado estará

automaticamente excluído do Sistema Informatizado de Remoção.
§ 5º - O candidato que não observar os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução será
considerado desistente do Concurso de Remoção

SEÇÃO V
DO CONCURSO DE REMOÇÃO

Artigo 16 - O Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 12/11/2010 no Semanário
Oficial do Município de Itapetininga, divulgado no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixado no
Departamento Técnico Pedagógico.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 17 - Através do Concurso de Remoção os Docentes poderão alterar a jornada de trabalho,
conforme atuação em classes e/ou escolas de Educação Infantil para Ensino Fundamental ou vice-versa,
e em conseqüência será também alterada a tabela de vencimentos para maior ou menor valor, nos termos
dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar nº 03 de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de
05/10/2007.
Artigo 18 - Através do Concurso de Remoção os Diretores de Educação Básica que optaram por carga
horária de 30 (trinta) horas, terão sua jornada alterada para 40 (quarenta) horas, de acordo com o
resultado do Processo de Remoção, consequentemente será também alterada a tabela de vencimentos de
menor para maior valor, não podendo sofrer redução posterior, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei
Complementar nº 03 de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
Artigo 19 - O Professor e/ou Diretor de Educação Básica que estiver afastado de seu campo de atuação e
se remover para jornada de trabalho maior ou menor, passará a receber na nova situação, no momento que
reassumir o cargo em que é titular.
Artigo 20 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se removeu por permuta nos últimos
03 (três) anos (2008, 2009 e 2010) não poderá participar da Remoção, de acordo com o Parágrafo Único,
do artigo 34, da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/
10/2007.
Artigo 21 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se removeu, nos termos que rege esta
Resolução, não poderão participar do processo de Remoção por permuta no ano de 2011.
Artigo 22 - A Secretaria Municipal de Educação e os Diretores de Educação Básica darão ampla divulgação
e conhecimento do cronograma e da Resolução que disciplinará todos os atos do Concurso de Remoção
para o ano letivo de 2011.
Artigo 23 - O ato de inscrição por parte do candidato implicará no conhecimento e compromisso de
aceitação desta Resolução e demais normas disciplinadoras do concurso.
Parágrafo Único - O candidato removido deverá estar ciente de sua participação nos projetos e/ou
atividades existentes na nova sede de exercício.
Artigo 24 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução da
SME nº 465/2009, de 10/12/2009.

SUZANA EUGENIA DE MELLO
MORAES ALBUQUERQUE

Secretária Municipal de Educação

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1339/2010, Proc. 0178/2010, V.L.R. Venturini – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2278/2010, Proc.0091/2009, Silvio Sacchi Junior ME); (Proc. 0338/2008, F.F. Supermercado
Ltda)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2222/2010, Proc. 0336/2010, Alessandra Gomes dos Santos Albino); (Prot. 2151/2010, Proc.0325/
2010, Ana Maria Nastri Manfredini);(Prot.2190/2010, Proc.0331/2010, Michelle Antunes Ferreira);
(Prot. 2191/2010, Proc. 0332/2010, Valdinei Cesar de Melo)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1169/2010, Proc.0183/2009, Jaqueline Leal de Almeida ME);(Prot. 2193/2010, Proc.0253/2007,
Comercial Aest Ltda- EPP)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2235/2010, Proc. 0203/2005, Claudio Marcio Diniz Silveira ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA – ÁREA SAÚDE
(Prot. 0833/2010, Proc.0183/2009, Maísa Albuquerque Silvério Suardi, Jaqueline Leal de Almeida ME);
(Prot. 2225/2010, Proc.0061/2009, Ingrid Kurnick, J.A. Cepil ME);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1970/2010, Proc.0183/2009, Danielle dos Santos Andrade, Jaqueline Leal de Almeida-ME); (Prot.
2226/2010, Proc. 0061/2009, Cássia Regina Rodrigues dos Santos, J.A.Cepil - ME)

Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora da Vigilância Sanitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 159/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA CM 30, RR II C,  PARA A
SECRETARIA DE OBRAS, conforme especificações constantes do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO:
Dia 24.09.2010 a partir das 10:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 160/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA,TIJOLO BAIANO,TIJOLO
COMUM,FERRO, ARAME ROCOZIDO, conforme especificações constantes do anexo I do edital.
INICIO DA SESSÃO: Dia 24.09.2010 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS)- Processo nº 161/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Contratação de empresa especializada em mão de
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obra qualificada para a prestação de serviços de vigilância não armada para eventos a serem realizados pela
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme especificações constantes do anexo I do edital.
INICIO DA SESSÃO: Dia 27.09.2010 a partir das 10:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2010 - Processo nº 162/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Contratação de empresa
para prestação de serviços de transporte de funcionários do Setor de Limpeza Pública, conforme
especificações constantes do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 27.09.2010 a partir das 14:00
horas.
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2010 - Processo nº 163/2010.
MODALIDADE: Tomada de Preços. TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa
para execução dos serviços de manutenção civil, elétrica e hidráulica, preventiva, corretiva e contínua nas
Escolas do Ensino Infantil da Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.10.2010 a
partir das 10:30 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
RETIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2010 – PROCESSO N° 148/2010 – OBJETO:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) 02 MÁQUINAS
COM OPERADORES. Com base no parecer jurídico contido no processo, torna-se necessário a
RETIFICAÇÃO do termo de autorização e ratificação da presente dispensa de licitação, no que diz
respeito ao indicativo legal, conforme segue: “Onde LÊ-SE: conforme indicativo legal Artigo 24 inc. VIII
e XVI da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores alterações”; LEIA-SE: “conforme indicativo legal Artigo
24 inc. IV da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores alterações”, mantendo-se as demais informações já
publicadas na edição do dia 03/09/2010.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial (REGISTRO
DE PREÇOS) n.º 71/2010 - Processo n.º 113/2010, que objetiva o Fornecimento de material de consumo
odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde, Recurso – PAB conforme especificações do anexo I
do edital, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 16 de Agosto 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 os objetos licitados aos proponentes:
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial (REGISTRO
DE PREÇOS) n.º 075/2010 - Processo n.° 119/2010, que objetiva o Fornecimento de gêneros alimentícios
(pães de sanduíche de 30 gramas) Secretaria Municipal de Educação, realizado conforme Ata de Sessão
Pública, datada de 20 de Agosto 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:

A Prefeitura do Município de Itapetininga comunica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores
e as entidades empresariais, com sede neste município, que recebeu recursos a título de transferência do
Orçamento Geral da União, para execução do objeto consignado no contrato de repasse número 0242099-
81/07.

Atenciosamente,

Secretaria de Obras e Serviços

Edital de Notificação

       “Cientificamos a Sra. Roseli Nunes Drogaria ME sobre Notificação de Recolhimento de Multa nº
867, sendo seu prazo para recolhimento contado a partir de 5 dias da publicação, visto que a mesma não
foi localizada no endereço citado por envio via AR”.

Eliane M. L Alves
 Coord. Vigilância Sanitária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

       “Cientificamos a Sra. Andréia Oliveira Baltussen sobre a Notificação de Recolhimento de Multa nº
483, considerando-se efetivado o prazo para recolhimento após 5 dias da publicação, visto que a mesma
não foi localizada no endereço citado por envio via AR”.

 Eliane M. L. Alves
 Coord. Vigilância Sanitária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONVÊNIO Nº 0001/2009: CONVENENTE: Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE.  PROCESSO Nº 16.116 de 12/05/2010.
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  OBJETO: Cooperação recíproca entre as partes,
visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo
com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de
programas de Estágios de Estudantes. ASSINATURA: 03/09/2010 - VIGÊNCIA: 04 meses, contados a
partir do dia 06/09/2010. FUNDAMENTO: Artigo 57, Inciso II das Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Itapetininga, 03 de setembro de 2010. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

EDITAL DE CHAMAMENTO – 067/2010
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 13 à 17 de setembro 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
JOÃO DOS SANTOS PROENÇA 17.704.804 39º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 08 de setembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 5.395, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010.
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2011”.
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
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 1.º Ficam estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município relativo ao exercício de 2011,
as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na
Constituição Estadual, na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal
– LRF, na Lei Orgânica do Município – LOM e as recentes Portarias editadas pelo Governo Federal.
Art. 2.º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento – programa para o
próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 3.º As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a
estrutura orçamentária e as determinações emanadas dos setores competentes da área.
Art. 4.º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, em face da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo
de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária, observando os seguintes
requisitos:
I – conterá “reserva de contingência”, identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a
1,00% da Receita Corrente Líquida.
II – a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas
irrelevantes, que não ultrapassem a 2% da receita corrente líquida prevista, nos termos do art. 16, § 3º da
L.R.F.
III – a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observará as
normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/08/01 da Secretaria do Tesouro Nacional.
IV – conterá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, seus fundos e
Administração Indireta.
Parágrafo único – A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria
econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria
Interministerial nº 163 de 04/05/01.
Art. 5.º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 31 de agosto,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000, combinado com o inciso V, art. 26 da Lei
Orgânica de Itapetininga.
Art. 6.º A proposta orçamentária do Município para 2011 será elaborada de acordo com as seguintes
orientações gerais:
I – prioridade de investimentos nas áreas sociais, visando a redução de desigualdades;
II – austeridade na gestão dos recursos públicos, através da responsabilidade na gestão fiscal;
III – modernização na ação governamental;
IV – eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde e
educação;
V – ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade;
VI – articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada.
CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS
Art. 7.º As movimentações do Quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o Art. 169, § 169 1º
da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da LRF, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta.
Art. 8.º A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade
e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o
exercício.
Art. 9.º As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos
últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade
do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais, e o Anexo III, que dispõe sobre riscos fiscais.
§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária,
incumbindo à Administração o seguinte:
I – a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II – a expansão do número de contribuintes;
III – a atualização do cadastro imobiliário fiscal;
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IV – a concessão onerosa de espaços públicos.
§ 2º As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de
maneira a equilibrar as respectivas despesas.
§ 3º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão corrigidos monetariamente
segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do Município.
§ 4º Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e de recursos financeiros
previstos na programação de desembolso, devendo a inscrição de Restos a Pagar estar limitada ao
montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF.
§ 5º A contabilidade registrará os atos e fatos ocorridos relativos à gestão orçamentária – financeira, sem
prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do disposto no § 4º deste artigo.
Art. 10. Não sendo devolvido o Autógrafo da Lei Orçamentária até o final do exercício de 2010 ao Poder
Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo
Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
Parágrafo único – A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o Projeto de Lei para sanção
do Poder Executivo.
Art. 11. Incumbirá ao Poder Executivo:
I – estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso da receita e
Despesa Corrente Líquida do Município;
II – publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária,
verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações;
III – emitir ao final de cada quadrimestre Relatório de gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas
Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
IV – divulgar amplamente os Planos, LDO e Orçamentos, inclusive na Internet, que ficarão à disposição
da comunidade;
V – efetuar o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada
mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes, na conformidade com a Lei
Orgânica do Município.
Art. 12. Caso não atingidas as metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a
receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação
financeira.
§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes
Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2011 e de seus créditos
adicionais.
§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será
determinada por unidade orçamentárias.
§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder
Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e por Ato da Mesa.
§ 4º Excluem - se da limitação de que tratam este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional
e legal de execução.
CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL
Art. 13. O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, e
será elaborado em conformidade com a Portaria nº 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais
Portarias editadas pelo Governo Federal.
Art. 14. As despesas com pessoal e encargos do Poder Executivo e Legislativo não poderão ter acréscimo
real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados
à existência de recursos, expressa autorização legislativa, às disposições contidas no art. 169 da Constituição
Federal, e no art. 38 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite
de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita Corrente Líquida.
Art. 15. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal
e no mínimo 15% (quinze por cento) nas ações e serviços de saúde, conforme os limites estabelecidos pela
Emenda Constitucional nº 29/2000.
Art. 16. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas
constantes do Anexo IV, que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem
elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.
Art. 17. Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituição
privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária
Anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e
obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.
§ 1º A destinação de recursos orçamentários do Município, às entidades privadas e sem fins lucrativos, que
trata o caput deste artigo, deverá observar o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, na legislação específica da área de atuação, bem como estar registrada no Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS.
§ 2º A transferência de recursos a instituições privadas não poderá ultrapassar 6% (seis por cento) da
Receita Corrente Liquida estimada.
Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de
outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro
Município, mediante convênio, ajuste ou congênere.
Art. 19. A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2011 será encaminhada pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo até o dia 15 de outubro de 2010, sendo composto de:
I – Mensagem;
II – Projeto de Lei Orçamentária;
III – Anexo I – estrutura Orçamentária;
IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da lei de Diretrizes Orçamentárias;
V – Anexo III – Projeções da Receita e da Despesa para os quatro exercícios futuros;
VI – Anexo IV – Quadros Demonstrativos das despesas obrigatórias com pessoal (Executivo e Legislativo),
saúde, educação e repasse ao Legislativo;
VII – Anexo V – Tabela explicativa da evolução da receitas e da despesa dos últimos 3 exercícios;
VIII – Anexo VI – Orçamento Participativo;
IX – Anexo VII – Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA;
Art. 20. Os programas e projetos contidos na proposta orçamentária relativos a execução do Orçamento
da Criança e do Adolescente, serão identificados através de anexo específico.
§ 1º A destinação de recursos orçamentários do Município, às entidades privadas e sem fins lucrativos, de

que trata o caput deste artigo, dependerá de lei específica, devendo ser observado ainda ao disposto no

artigo 26 de Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na legislação específica da área de atuação,
bem como estar registrada no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Art. 21. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade
das despesas do SERVIÇO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - SEPREM.
Art. 22. O Município iniciará estudos para implantar no próximo exercício programa visando controle de
custos e avaliação de resultados.
Art. 23. Casos os valores previstos no anexo de metas fiscais apresentem defasagens orçamentária, serão
reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com despesa autorizada.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Art. 24. A administração da dívida interna contratada e a captação de recursos pelo Município, obedecida
a legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade de recursos para atender;
I – mediante operações e/ou doações junto a instituições financeiras nacionais e internacionais, públicas
e/ou privadas, organismos internacionais e órgãos ou entidades governamentais, atendendo:
a)ao serviço da dívida interna de cada órgão ou entidade;
b)aos investimentos definidos nas metas e prioridade do Governo Municipal;
c)à antecipação de receita orçamentária;
d)aos programas e projetos em parceria com a iniciativa privada visando a modernização da gestão
administrativa, e o fortalecimento da competitividade das empresas em arranjos produtivos locais,
previstas nos Anexos de Planejamento Orçamentário que integram esta lei.
§ 1º A destinação de recursos orçamentários do Município, às entidades privadas e sem fins lucrativos, de
que trata o caput deste artigo, dependerá de lei específica, devendo ser observado ainda ao disposto no
artigo 26 de Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na legislação específica da área de atuação, bem como estar
registrada no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
§ 2º As despesas com amortizações, juros e demais encargos da dívida serão fixados com base apenas nas
operações contratadas ou com autorizações concedidas até o encaminhamento do projeto de lei
orçamentária à Câmara Municipal.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
limitada.
Art. 26. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000, entende-se como despesas
irrelevantes, para fins do § 3°, aqueles cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e
serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nas letras “a” dos incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Art. 27. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de
decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal do Desembolso, nos termos do
disposto do artigo 8° da Lei Complementar n° 101/2000.
Parágrafo Único – Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender o objeto de suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.396, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010.
Institui no município de Itapetininga a Política Municipal de Educação Ambiental 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. 1.º Fica instituído no Município a Política Municipal de Educação Ambiental, em consonância com
as legislações federal e estadual pertinentes em vigor.
Art. 2.º Para os fins e objetivos desta Lei, define-se Educação Ambiental como um processo contínuo e
transdisciplinar de formação e informação, orientado para a construção de valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente – bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e de sua sustentabilidade – e para a promoção de atividades que
levem a participação das comunidades na preservação do patrimônio ambiental.
Art. 3.º Entende-se por educação ambiental no ensino formal a desenvolvida no âmbito dos currículos das
instituições escolares públicas e privadas:
§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo escolar da rede
pública municipal, salvo em atividades de extensão, de caráter complementar e extracurricular.
§ 2º Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado
conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas.
§ 3º Os professores em atividade devem receber formação complementar, em suas áreas de atuação, com
o propósito de atenderem adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Municipal
de Educação Ambiental.
Art. 4.º Entende-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre a temática ambiental e à sua organização e participação na defesa da
qualidade do meio ambiente.
Parágrafo Único - Para fins do disposto no caput, o Poder Público Municipal incentivará:
I - a difusão, através dos meios de comunicação de massa, de programas educativos e de informações
acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
II - a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações não-governamentais na formulação
e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação
ambiental em parceria com as escolas, as universidades e as organizações não-governamentais.
Art. 5.º A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo
estar presente, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo.
Art. 6.° No âmbito da Política Municipal estabelecida por esta Lei, compete ao Poder Público promover:
I - a incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável no planejamento e execução das políticas
públicas municipais;
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II - a educação ambiental em todos os níveis de ensino;
III - a conscientização da população quanto à importância da valorização do meio ambiente, da paisagem
e recursos naturais da cidade;
IV - o engajamento da sociedade na conservação, recuperação, uso e melhoria do meio ambiente, inclusive
com utilização de meios de difusão em massa;
V - meios de integração das ações em prol da educação ambiental realizadas pelos órgãos e entidades
municipais, pela sociedade civil organizada e pelo setor empresarial.
Art. 7.º As atividades vinculadas à Política Municipal de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na
educação formal e não-formal, através das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
I - capacitação de recursos humanos;
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III - produção de material educativo e sua ampla divulgação;
IV - acompanhamento e avaliação.
Parágrafo Único - As escolas Municipais de ensino infantil e fundamental de acordo com instruções da
Secretaria de Educação deverão desenvolver junto ao planejamento de cada ano letivo um projeto
interdisciplinar de educação ambiental específico com anuência de todo corpo docente, coordenação e
direção ficará à disposição de todo munícipe que solicite vista.
Art. 8.° A capacitação de recursos humanos, voltada para o ensino formal e não formal, comporta as
seguintes dimensões:
I - a incorporação da dimensão ambiental durante a formação e a especialização dos educadores de todos
os níveis e modalidades de ensino;
II - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental;
III - a formação e atualização de profissionais especializados na área do meio ambiente.
Art. 9.º As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à incorporação da dimensão ambiental, de
forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;
II - a difusão de conhecimentos e de informações sobre a questão ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à participação das populações interessadas
na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental;
IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas da capacitação na área ambiental;
V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo.
Art. 10. Na produção de material educativo, deverão ser observadas a identificação de seu público-alvo,
com vistas à determinação da linguagem e mensagem apropriadas, bem como a exposição e a valorização
do patrimônio ambiental do município de Itapetininga.
Parágrafo Único - Na exposição do patrimônio ambiental, o material educativo deverá privilegiar a
divulgação dos bens naturais considerados identificadores da cidade.
Art. 11. A coordenação da Política Municipal de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão gestor,
na forma definida pela regulamentação desta Lei.
Art. 12. São atribuições do órgão gestor:
I - definir diretrizes para implementação das ações e projetos no âmbito da política municipal do meio
ambiente;
II - articular, coordenar, executar, supervisionar e participar na negociação de financiamentos a planos,
programas e projetos na área de educação ambiental.
Parágrafo Único - Para fins de planejamento e execução de planos, programas e projetos de educação
ambiental, buscar-se-á a participação dos Conselhos Municipais ligados à área das Secretarias Municipais
e das demais entidades da sociedade civil interessadas.
Art. 13. O Poder Público Municipal, na esfera de sua competência e na área de sua jurisdição, definirá
diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política
Municipal de Educação Ambiental.
Parágrafo Único - Toda e qualquer ação desenvolvida ou apoiada pelo Poder Público Municipal no âmbito
da Política estabelecida por esta Lei deverá comportar métodos de monitoramento e avaliação.
Art. 14. A implementação de planos, programas e projetos de educação ambiental no âmbito do ensino
formal devem ser submetidas à Secretaria Municipal de Educação, observada a legislação em vigor.
Art. 15. Os projetos e programas de assistência técnica e financeira realizados, direta ou indiretamente,
pelo Poder Público Municipal, relativos a meio ambiente e educação, deverão, sempre que possível,
conter componentes de educação ambiental.
Art. 16. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.397, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010.
Dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Itapetininga – COMDERI,
criado pela Lei nº 4.185, de 23 de junho de 1998 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. 1.º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Itapetininga – COMDERI, órgão colegiado,
autônomo, deliberativo, consultivo e de assessoramento da Prefeitura Municipal de Itapetininga, composto
por representantes do Poder Público, dos Sindicatos Rurais e da Sociedade Civil, em concordância com o
art. 239 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga e criado pela Lei nº 4.185, de 23 de junho de 1998,
terá sua nova estrutura, composição e competência, fixadas pela presente lei.
§ 1º Para composição do COMDERI, entende-se por Poder Público, os órgãos federais, estaduais e
municipais que tenham algum vínculo com as atividades produtivas rurais.
§ 2º Da mesma forma, entende-se por Sindicatos Rurais as entidades regularmente criadas e constituídas na
forma da lei e sob essa denominação, que representem a classe patronal e de trabalhadores rurais.
§ 3º A Sociedade Civil de que trata o artigo será representada pelas Associações, cooperativas e Organizações
não Governamentais, também regularmente criadas e constituídas com vínculos (objetos) relacionados às
atividades produtivas rurais, preferencialmente voltadas para o desenvolvimento da economia familiar.
Art. 2.º Compete ao COMDERI:
I – Propor diretrizes e fornecer subsídios para a formulação da política de desenvolvimento rural;
II – Buscar o desenvolvimento municipal, promovendo a integração dos vários agentes municipais ligados

ao desenvolvimento das atividades produtivas rurais;
III – Auxiliar na implementação da política voltada ao desenvolvimento das atividades produtivas rurais;
IV – Estimular a integração dos vários segmentos do setor produtivo rural;
V – Manter intercâmbio com os conselhos similares e afins, visando o encaminhamento de reivindicações
de interesse comum;
VI – Assessorar o Poder Executivo em matérias relacionadas ao desenvolvimento rural do município de
Itapetininga;
VII – Gerir para fins de implantação da política agrícola do município, o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural, a ser constituído pelo Poder Público Municipal, conforme determinado no
parágrafo 1º do art. 239 da LOM.
Art. 3.º O COMDERI será composto de 17 membros, representantes das entidades abaixo:
§ 1º Representantes do Poder Público:
a)01 (um) representante e 01 (um) suplente da Prefeitura Municipal;
b)01 (um) representante e 01 (um) suplente da Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga;
c)01 (um) representante e 01 (um) suplente da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI
Regional Itapetininga;
d)01 (um) representante e 01 (um) suplente do Instituto Florestal de Itapetininga;
e)02 (dois) representante e 02 (dois) suplente do Centro Paula Souza sendo 01 (um) da Escola Técnica
Estadual Prof. Edson Galvão – ETEC e 01 (um) da Faculdade de Tecnologia de Itapetininga - FATEC;
f)01 (um) representante e 01 (um) suplente do Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios – APTA Regional de Itapetininga.
§ 2º Representantes dos Sindicatos:
a) 01 (um) representante e 01 (um) suplente do Sindicato da classe patronal rural;
b)01 (um) representante e 01 (um) suplente do Sindicato da classe dos trabalhadores rurais.
§ 3º Representantes da Sociedade Civil:
a)08 (oito) representantes e 08 (oito) suplentes na forma a ser definida em Regimento Interno, sendo que,
preferentemente, todos os Distritos estejam representados.
§ 4º No processo de escolha dos membro do COMDERI, deverá ser buscada, tanto quanto possível, a
escolha igualitária de representantes do sexo masculino e feminino.
Art. 4.º Dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da promulgação da presente lei, a Secretaria
responsável da Prefeitura oficiará as entidades Representantes do Poder Público, dos Sindicatos e da
Sociedade Civil, para que designem seus membros titulares e suplentes que comporão o Conselho.
§ 1º Os representantes titulares e suplentes da Sociedade Civil poderão ser de instituições distintas, desde
que elas manifestem expressa concordância.
§ 2º Nos casos em que o número de representantes indicados seja maior do que a quantidade de vaga
prevista, sob a supervisão e coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, bem
como participação das próprias entidades, haverá sorteio dos nomes para composição do Conselho, em
dia previamente estabelecido, lavrando-se ata com registro dos participantes.
Art. 5.º Os membros do COMDERI, depois de nomeados por portaria do Poder Executivo, elegerão, por
maioria de votos, a diretoria.
§ 1º A eleição deverá ocorrer na primeira reunião ordinária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
publicação da portaria de nomeação de membros.
§ 2º O mandato da diretoria terá a duração de 2 (dois) anos, a contar da data de sua eleição,  permitindo-
se a reeleição por mais um mandato.
§ 3º A ata da reunião de eleição e posse da diretoria deverá ser divulgada no semanário municipal.
Art. 6.º A diretoria do COMDERI será composta dos seguintes cargos:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário; e
IV – Tesoureiro.
Art. 7.º As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias
do orçamento vigente, suplementados se necessário.
Art. 8.º No que Dispuserem de forma diversa da presente, ficam revogadas as leis municipais nº 4.185, de
23 de junho de 1998 e nº 5.024, de 12 de janeiro de 2006.
Art. 9.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.398, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010.
Dá o nome de Professora Benedita Vieira de Almeida Madalena a E.M.E.F. situada no Bairro Jardim
Florestal 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. 1.º Passa a denominar-se de Professora Benedita Vieira de Almeida Madalena a E.M.E.F. do Jardim
Florestal, situada no Bairro Jardim Florestal.
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 305, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o constante no requerimento nº 28.733, de 3 de setembro de 2010, protocolado nesta
Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Patricia Machado Barbiote dos Santos, Servente, Ref. 03, lotada
na Secretaria da Promoção Social, a partir de 13/9/2010.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 306, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o concursado, a partir de 13 de setembro 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
EDSON ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS 14.858.321-0 37º
MARLENE NUNES ANTUNES 17.792.977  35º
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 307, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1.º Reintegrar a Srª. Cláudia Carolina da Costa Barros, Auxiliar de Educação, Referência 07, por força
de Ordem Judicial concedida por despacho do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga.
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 308, DE 9 DE SETEMBRO 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 13 de setembro 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
PATRICIA MACHADO BARBIOTE DOS SANTOS 32.559.437-5 213º
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 309, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o constante no requerimento nº 28.952, de 8 de setembro de 2010, protocolado nesta
Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Glória Aparecida Proença, Professora Eventual, lotada na Secretaria
da Educação, a partir de 8/9/2010.
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 310, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Catarina Aparecida Nanini Motta, para exercer as funções de Diretor,
Ref. V, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, lotada no Departamento de Proteção Comunitária da
Guarda Municipal, a partir de 9 de setembro de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 311, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Maria Angela Leite, para exercer as funções de Corregedor da Guarda
Municipal, Ref. V, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, lotada no Departamento de Corregedoria da
Guarda Municipal, a partir de 3 de setembro de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto- Escriturária

ATOS DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 048, de 08 de Setembro 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. 000671/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, Parágrafo 1° e Artigo 34, Inciso I da Lei Municipal
n° 4.297 de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por
morte do funcionário municipal José Benedito Vieira, à dependente JOSELI DE SOUSA VIEIRA, esposa,
a partir de 21-08-2010.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

Nesta segunda-feira
(dia13) terá início no muni-
cípio o programa de geração
de emprego e renda “Peda-
lando e Aprendendo”.

Em Itapetininga o
projeto, que compreende
duas turmas de 12 alunos
cada, será ministrado pelo
CentroEducacional Pro-
fissionalizante Municipal/
Serviço Nacional deApren-
dizagem Industrial(CE-
PROM/SENAI).

Durante o curso,
alunos de 14 a 16 anos serão
capacitados para  montar,
realizar a manutenção e
reparos em bicicletas por
meio de um KIT móvel, com-
posto por bancadas, bicicle-
tas, suportes e ferramentas
necessárias para a realiza-
ção das aulas práticas, exer-
citando assim, organização,

Programa “Pedalando e
Aprendendo” tem início nesta

segunda-feira
segurança, responsabili-
dade, interação com as pes-
soas, ética e cidadania.

De acordo com o
Fundo Social de Solidarie-
dade ( FSS) , que intermedia
o programa no município, a
capacitação do Programa “
Pedalando e Aprendendo”,
terá a duração de 100 horas
aulas, com aulas em dois
períodos, das 08 ás 12 horas
e das 13 ás 17horas. Ainda
conforme o FSS, os alunos
que irão participar gratui-
tamente da capacitação
foram selecionados pela
Secretaria Estadual de En-
sino e terão direito a trans-
porte, complementação ali-
mentar e certificado do
SENAI na conclusão do
curso.

O “Pedalando e
Aprendendo” é um projeto

do de geração de emprego e
renda do Fundo de Solida-
riedade e Desenvolvimento
Social e Cultural do Estado
de São Paulo (FUSSESP),
em parceria com a Prefeitura
de Itapetininga, Secretaria
Estadual de Educação,
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo
(Fiesp), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
(SENAI) e montadoras de
bicicletas e com os municí-
pios participante,  que prevê
de doação de bicicletas para
alunos de 11 a 14 anos com
renda familiar  até 1 salário
mínimo e a capacitação em
cursos de montagem, manu-
tenção e reparos de bicicle-
tas, de jovens com idade até
16 anos que estejam matri-
culados no ensino médio da
rede estadual de ensino.
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Neste final de sema-
na, dias 11 e 12, 700 alunos
da EMEF Profa. Jandyra
Vieira Marcondes realizam a
II Festa da Primavera. As
atividades terão início às
14h e acontecerão nas de-
pendências da própria esco-
la.

O maior objetivo
desta festa é incentivar a
participação da comunidade
no ambiente escolar, tanto
que a organização ficou por
conta da APM (Associação
de Pais e Mestres) da escola
e Conselho de Escola, sendo
que a coordenação foi da
diretoria e da coordenadora
da Unidade Escolar.

Haverá barracas de
bolinho de frango, mini-
pizza e refrigerante, além de

EMEF Profª Jandyra Vieira Marcondes
realiza II Festa da Primavera

barracas com brincadeiras.
Também acontecerá

a abertura não-oficial da
quadra para a comunidade,
onde serão realizadas as
apresentações artísticas. Os
alunos apresentarão danças
folclóricas temáticas, sendo
que no sábado, será a apre-
sentação dos alunos da tar-
de e no domingo, dos alu-
nos da manhã.

Toda a arrecadação
da festa será em prol à Festa
do Dia das Crianças e para a
Festa de Natal. Toda a renda
das barracas de doces será
utilizada no encerramento
festivo dos 5º anos.

Informações na pró-
pria escola à rua General Car-
neiro, 400, Centro ou pelo
telefone 3272-1677.

A Prefeitura de Itape-
tininga, através das Secreta-
rias de Esporte e Lazer e da
Educação, realizou ontem
(dia 10) a inauguração dos
centros de treinamento de
tênis de mesa do município.

O projeto piloto foi
implantado na EMEF Maria
Aparecida Idálio para alu-
nos da rede municipal e
atende hoje 80 crianças.

Além disso, o projeto
de tênis de mesa esta sendo
estendido para mais quatro
unidades escolares nos
Bairros do Taboãozinho, na

“Projeto Tênis de Mesa” nas escolas
Belo Horizonte e na Vila So-
temo.

A inauguração acon-
teceu na EMEIF Maria Apa-
recida Idálio e na EMEF
Loyde Lara.

O tênis de mesa no
município

A modalidade tênis
de mesa esta entre as mais
praticadas e estruturadas da
cidade. Atualmente Itapeti-
ninga possui cerca 200 pes-
soas com idade entre 7 e 11
anos até a terceira idade.
Itapetininga tem o título de

campeão na modalidade dos
jogos regionais em 2010 e
campeão geral da liga pau-
lista Etapa Rio Claro 2010. O
Tênis de Mesa tem parceria
através da liga paulista com
atletas e técnicos de todo
Brasil, além de vários países
da América Latina, entre eles,
o México, Colômbia, Chile,
Peru e Argentina.

Com a inauguração
dos centros de treinamento,
Itapetininga será referência
no Brasil pelo trabalho com
as crianças e pela estrutura
física.

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio do
Centro Educacional Profis-
sionalizante Municipal/ Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (CEPROM/
SENAI) está com as inscri-
ções abertas para os cursos
de: ELETRICISTA INDUS-
TRIAL,  AUTOCAD 2D  e

CEPROM/SENAI está com as inscrições abertas para
novos cursos

MONTAGEM DE MICRO
Os interessados de-

vem comparecer à sede da
unidade, localizada à Rua
Agenor Vieira de Moraes,
135 (Vila Arlindo Luz), com
cópia do RG, CPF e compro-
vante de endereço. Caso
seja menor de 18 anos, é
necessária a presença do

responsável legal.
A unidade está aber-

ta para matrícula de segunda
a sexta das 8:30 às 11 horas,
das 13:30 às 17 horas e das
19:15 às 21 ho-ras.

Outras informações
podem ser obtidas pelo
telefone  do CEPROM (15)
3273-2929.
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A Secretaria de Es-
porte e Lazer, através de seu
Departamento de Esportes,
Recreação e Lazer, está
organizando VII etapa do
Circuito de Pedestrianismo
“Pé-no-Chão” que será rea-
lizada no dia 12de setembro
de 2010, domingo, com saí-
da e chegada em frente do
TIRO DE GUERRA 02-076,
localizada na rua João Vieira
de Camargo, Vila Barth, a
partir das 09h00, em come-
moração a “SEMANA DA
PÁTRIA”.

A inscrição da Prova
deverá ser efetuada com (01)
uma hora de antecedência,
e será de inteira responsabi-
lidade do atleta ou da enti-
dade a que representa e dos
pais (ou responsáveis se o
atleta for menor de idade).

Ficam cientes, tam-
bém que todos os inscritos,
estão aptos para a prática
do pedestrianismo, isentan-
do os organizadores de

Circuito Pé no Chão em comemoração a
Semana da Pátria

qualquer acidente que por-
ventura venha ocorrer an-
tes, durante ou após a sua
realização.
PROVAS – CATEGORIAS
Pé no Chão - até 07 anos –
nasc. em 2003 – 2004 masc/
fem. 250 m
Pré-Mirim - até 10 anos –
nasc. em 2000-2001-2002
masc/fem. 800 m
Mirim - até 13 anos – nasc.
em 1997-1998-1999 masc/
fem. 1.500 m
Infantil - até 15 anos – nasc.
em 1995-1996 masc/fem.
2.000 m
Juvenil - até 19 anos – nasc.
em 1991-1992-1993 masc/
fem. 8.500 m
Adulto - até 30 anos – nasc.
até 1980 8.500 m
Master - até 39 anos – nasc.
até 1971 8.500 m Veteranos
(B) - até 49 anos – nasc. até
1961 8.500 m
Veteranos (C) - até 59 anos
– nasc. até 1950 8.500 m
Veteraníssimo - acima de 60

anos 8.500 m
CATEGORIA LIVRE
FEMININO – acima de 20
anos 8.500 m
CATEGORIA MILITAR
(tiro de guerra) 8.500 m
PREMIAÇÃO

Serão premiados
com troféus os 3 (Três) PRI-
MEIROS COLOCADOS da
CATEGORIA CIVIL e CA-
TEGORIAMILITAR(Tiro de
Guerra).
Medalhões: aos 80 primeiros
colocados civil e 150
primeiros colocados militar.
Serão premiados as 5melho-
res EQUIPES ( EQUIPE de 5
ATLETAS Civil e Militar )

Qualquer reclamação
de ordem técnica só será
aceita mediante ofício enca-
minhado ao Departamento
Municipal de Esportes, Re-
creação e Lazer.

Contacto telefônico
e Fax - (15) 3271-7926.
Secretaria de Esporte e Lazer
esporte@itapetininga.sp.gov.br

A Prefeitura de Ita-
petininga, através da Se-
cretaria de Esportes e Lazer,
realiza neste domingo (dia
12), a partir das 9h, no Giná-
sio Municipal Esportes
“Ayrton Senna, o 10º Fes-

Festival de Judô e Sumô
acontecem neste domingo

tival de Judô e Sumô.
A competição será

realizada nas classes biriba
a sênior, masculino e fe-
minino.  O campeonato co-
memora os 10 anos da Asso-
ciação Itapetininga de Ko-

dokan.
O Ginásio Ayrton

Senna, está localizado a Rua
na Avenida José Moraes
Terra, s/n, na Vila Barth.

Outras Informações
pelo telefone: 3271-7926.
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Hoje (dia11), a Pre-
feitura de Itapetininga, em
parceria com a Secretaria de
Cultura do Estado de São
Paulo, promove mais um es-
petáculo gratuito por meio
do Circuito Cultural Paulista
(CCP), a peça “QUIXOTE”.

O espetáculo, que
acontece às 20 horas na
Festa Italiana no Jardim Itá-
lia, apresenta um roteiro fun-
damentado em dois eixos: de
um lado, a estrutura dos pa-
lhaços clássicos, com as
suas rotinas cômicas inseri-
das no contexto das perso-
nagens, e, do outro lado, a
fidelidade a textos originais
da obra de Cervantes, no
que é possível ser fiel, a par-
tir de tradução reconhecida
– o espetáculo foi todo ba-
seado na tradução de
Eugênio Amado.

Um Quixote insano

Circuito Cultural Paulista leva espetáculo
gratuito à população neste sábado

que precisa de um Sancho
para manter-se conectado de
alguma maneira ao mundo
real, e um Sancho limitado
ao concreto, para quem é
imprescindível a janela para
o onírico, oferecido por seu
Quixote.
      História de “Quixote”

O espetáculo nasceu
para participar da Mostra de
Arte SESC 2005 – Mediter-
râneo, e foi representado
por 10 atores que formavam
5 duplas de “Quixotes” e
“Sanchos”. No total, foram
apresentações feitas em
quase 80 cidades do interior
do Estado de São Paulo,
nas mais diversas condi-
ções e para os mais variados
públicos.

O formato ganhou
vida própria a partir de junho
de 2006, quando a dupla
formada por Alexandre Roit

e Rodrigo Matheus parti-
cipou da Caravana Paulista
de Teatro, com passagem
por outras cidades paulis-
tas, culminando com a parti-
cipação no Festival Interna-
cional de Teatro de São
José do Rio Preto, aclamado
pelo público e pela crítica.
a partir de algumas suges-
tões do “Quixote”, de Cer-
vantes, Alexandre Roit ideal-
iza uma versão para rua, re-
duzindo a complexa estru-
tura original para apenas
dois personagens: um gari
e um morador de rua. São
apontadas possibilidades
dramáticas e de conflitos en-
tre o espírito livre de um
Quixote, representado pelo
nosso “cidadão em situação
de risco” e um Sancho en-
quadrado nas rígidas nor-
mas de conduta social, aqui
encarnado pelo gari.

De iniciativa da Câ-
mara Municipal de Itapeti-
ninga já está em vigor a Lei
Municipal nº 5.394, de 27 de
agosto de 2010 que dispõe
sobre a proibição do uso de
aparelhos celulares ou rá-
dios de comunicação (tipo
nextel ou similar) no setor de
pagamento e recebimento,
das agências bancárias no
âmbito do município de
Itapetininga.

Essa proibição refe-
re-se a esse setor junto ao
público, salvo na presença

Lei dispõe sobre proibição do uso de aparelhos celulares ou rádios
de comunicação no setor de pagamento das agências bancárias

do funcionário do caixa,
após permissão do mesmo
para resolver problemas re-
lacionados às atividades
bancárias. A inobservância
desse disposto, acarretará a
aplicação sucessiva das se-
guintes sanções aos titu-
lares das agências bancá-
rias: multa de R$500,00 por
infração; e multa de
R$1.000,00 em caso de rein-
cidência.
 Fonte /redação:Si las
Gehring Cardoso – Câmara
Municipal de Itapetininga

Prefeitura de Itapetininga lança o “Programa de Participação dos Pais na
Comunidade Escolar”

Nesta segunda-feira
(dia 13), a Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Educação, realiza
a abertura oficial do “Pro-
grama de Participação dos
Pais na Comunidade Esco-

lar” em todas as escolas da rede.
No evento, diretoras

estarão reunidas com os
Conselhos de Escola, para
a apresentação do progra-
ma, estudo da cartilha
“Acompanhem a Vida Es-

colar dos seus Filhos”, além
de discutirem ações que
possibilitem aos pais uma
participação efetiva nas
atividades proporcionadas
pela escola, através de
reuniões, palestras entre

outros eventos.
Em 2011, serão dis-

tribuídas as cartilhas e também
a ficha de participação dos pais
na vida escolar dos filhos,
onde serão anotadas as pre-
senças e faltas dos pais às

reuniões e eventos realiza-
dos durante o ano letivo.

De acordo com a Se-
cretaria de Educação, este
programa visa fortalecer a
participação dos pais da
vida escolar dos filhos; esti-

mular a adesão dos pais para a
participação nos Conselhos de
Escola; incentivar a partici-
pação dos colegiados nas
decisões da escola; estreitar
os vínculos entre a equipe
escolar e os pais.
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Aprender um novo
ofício, se divertir e ainda
ganhar dinheiro com a ven-
da das peças confecciona-
das. Essa é mais uma opor-
tunidade de capacitação,
que o Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) de Itapeti-
ninga oferecerá para todos
aqueles que queiram apren-
der uma nova atividade. No
total, serão oferecidas 20 va-
gas distribuídas entre os
cursos de confecção de bo-
necas de pano e o especial
de Natal.

De acordo com o
FSS, as inscrições para o
curso de confecção de bo-
necas de pano começam
nesta  segunda-feira ( dia 13)
e seguem até sexta-feira ( dia
17). As aulas acontecem  a
partir do dia 27, nas se-
gundas e quartas-feiras, das
09 às 11 horas.

Já para as aulas de
produção de peças natali-
nas, os interessados devem

Fundo Social de Solidariedade abrirá
inscrições para os cursos de confecção de

bonecas e peças natalinas
se inscrever no período de
20 a 24 de setembro. O curso,
que será ministrado de 04 a
08 de outubro, de segunda
a sexta, das 08 às 11 horas,
terá a duração de uma se-
mana, sendo que, em cada
dia, será ensinado técnicas
de artesanato diferentes co-
mo bordado da vovó, pedra-
ria, patchcolagem, móbile,
decoupagem e biscuit, to-
dos envolvendo o tema de
natal.

Os interessados em
participar devem procurar o
Fundo Social de Solidari-
edade, das 9 às 17 horas, mu-
nidos de RG, CPF, compro-
vante de residência e de
renda de todos os morado-
res da casa. 

A Sede do Fundo
Social de Solidariedade está
localizada na Rua Coronel
Afonso nº609- Centro.
Outras informações podem
ser adquiridas pelo telefone
3271-1801. 

No próximo dia 21 é
comemorado o Dia da
Árvore. Para celebrar a
data no município, a
Prefeitura de Itapetininga
programou uma série de
atividades voltadas à
preservação do meio am-
biente.

E para dar início a
programação de eventos,

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente comemora
mês  do Dia da Árvore com diversas atividades

nesta quinta-feira( dia 09)
por meio do Projeto Piloto
de Arborização Urbana,
foram realizados o plantio de
14 mudas de árvores nativas
na rua Pedro Voss, Vila
Aparecida.

De acordo com a
Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, a ação,
que contou com a partici-

pação dos alunos do 1º ano
da EMEF  Vila Florestal e
do 7° ano do Colégio Objet-
ivo, teve o objetivo a edu-
cação ambiental dos mo-
radores do entorno, dos
alunos das escolas partici-
pantes e também a melhoria
da qualidade de vida e do
aspecto paisagístico e a
arborização municipal.
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Na última semana,
Itapetininga, mais uma vez
foi destaque na mídia naci-
onal, sendo mais uma vez
citada por uma das mais im-
portantes publicações do
país, como uma das cidades
que mais se destacaram na
área da educação e da saú-
de.

A edição da revista
VEJA,  nº 2.180, ano 43, n º
35, de 1 de Setembro de
2010, no especial “CIDA-
DES MÉDIAS”, analisou
233 cidades médias brasile-
iras, entre elas 7 capitais,
que se difereciaram pela dis-
tribuição de recursos públi-
cos e 226 municípios que in-
vestiram em uma área para
firmarem suas economias.

Na matéria intitulada
“O Brasil em 10 vocações”,
Itapetininga, ficou em 3º
Lugar empatada com Mon-
tes Claro(MG), no quesito
Educação e Saúde. Nesta

Itapetininga é destaque na revista VEJA
como um dos municípios que mais

investiram na área da educação e da saúde

área, o primeiro lugar ficou
com Botucatu (SP), seguido
por Maringá (PR).

A publicação nacio-
nal destaca na matéria que,
o estado paulista é o que
concentra a maior parte das
chamadas cidades médias
que crescem por meio de
atividades ligadas à educa-
ção, o que resulta num total
de 62%. Ainda segundo a
VEJA, os municípios desta-
ques foram as que mais in-
vestiram no ensino superior,
técnico e profissionalizante
para formarem pessoas qua-
lificadas para o mercado de
trabalho, além disso, a revis-
ta afirma que, nessas cida-
des também houve grandes
investimentos na área da
saúde.

Em apenas 3 meses,
o município, foi citado como
exemplo em diversas mídias
de alcance nacional. No mês
de maio, por exemplo, Ita-

petininga, foi destaque em
um dos mais importantes
portais de notícia e entre-
tenimento do Brasil, o
Globo.com. A cidade é apon-
tada como uma das 50 cida-
des de todo o país que mais
geraram empregos formais
naquele mês.
Conforme o site, no quesito
“cidades com até 150 mil
habitantes”, Itapetininga
está entre os 6 municípios
que mais ofereceram postos
de trabalho. Já no mês de
julho, jornais renomados da
região como o Cruzeiro do
Sul, destacaram que Itape-
tininga estava entre as
grandes cidades da região
que melhor obtiveram de-
sempenho no Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB) 2009.

Como foi divulgado,
o resultado geral mostra que,
o município superou a meta
nacional de 4,2, e a do mu-

nicípio de 4,8 estipulada pelo
MEC, obtendo a média de
5,4 pontos.

De acordo com o
Executivo, esses reconheci-
mentos são reflexos dos
investimentos maçicos rea-
lizados em diversas áreas do
município nesses últimos
anos e para os próximos
anos, Itapetininga, deve ter
um avanço ainda maior, ten-
do em vista o trabalho que
está sendo realizado.

Você sabia que Itapetininga
também conquistou diver-
sos prêmios importantes no
país?

Além do reconheci-
mento a nível nacional por
diversas mídias, o município
nos últimos 6 anos foi des-
taque, sendo incluisve pre-
miado por diversas entida-
des de renome do Brasil.
2007:  Itapetininga, por

meio de suas políticas
públicas voltadas para o
bem estar da criança e do
adolescente, foi conde-
corada com o selo Abrinq,
Prefeito Amigo da Criança.
2008: Em Brasília, o muni-
cípio foi engrandecido pelo
Movimento Brasil Compe-
titivo, com o prêmio “Prefei-
to Inovador”, na categoria
de práticas inovadoras de-
senvolvidas em prol da So-
ciedade. Nesse mesmo ano,
Itapetininga, recebeu pela
primeira vez o selo prêmio
“SEBRAE Prefeito Empre-
endedor”, o qual tinha o
objetivo de homenagear e
valorizar as ações dos
administradores municipais
que apóiam e incentivam o
desenvolvimento da cultura
empreendedora em seusmu-
nicípios.
2009: Pelo segundo ano
consecutivo, o município
recebe o selo prêmio

“SEBRAE Prefeito Empre-
endedor”, pelos investi-
mentos realizados na área da
educação, e também recebe
o prêmio estadual “SEBRAE
Prefeito Empreendedor”
como melhor política pública
em educação empreende-
dora e inovação”.
2010:No mês de janeiro, a
cidade voltou a ganhar o
“Selo Prefeito Empreende-
dor” e conquistou o primeiro
lugar na etapa estadual
como “melhor política públi-
ca municipal em educação
empreendedora e inova-
ção”. Tal premiação, habili-
tou o município a concorrer
no mês de maio a etapa
nacional em Brasília do
prêmio, onde foi consagra-
do com o prêmio de “desta-
que nacional em educação
empreendedora e inova-
ção”, na VI Edição do
SEBRAE Prefeito Empre-
endedor.
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