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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Em breve, Itapetinin-
ga contará com mais quatro
novas escolas municipais. A
Prefeitura de Itapetininga
está realizando o processo
licitatório para a construção
de Escolas Municipais de
Ensino Fundamental (EMEFs)
na  Vila Reis e no Centro
(Alfredo Maia) e também
Escolas Municipais de
Ensino Infantil (EMEIs) no
Jardim Mesquita e no Centro
(Santa Rita).

As unidades, que
devem ser concluídas no
próximo ano, contarão com
amplas salas de aulas, bi-
blioteca, sala de informática,
refeitório, pátio, diretoria,
sala de professores, secreta-
ria, almoxarifado, cozinha,
lavanderia, despensa, zela-
doria, entre outros. Além
disso, de acordo com o
projeto, todas as escolas
serão construídas conforme
as condições de acessibili-
dade e disponibilizarão
dispositivos ecologicamen-
te corretos, que visam eco-
nomia de recursos e preser-
vação do meio ambiente.

Conforme a Secreta-
ria de Educação, a EMEI do
Jardim Mesquita está orça-
da em R$ 2.700.000,00, e terá
a capacidade para 228 alu-
nos. A unidade do Centro
(Santa Rita), que também
atenderá esse mesmo núme-
ro de crianças, está avaliada

Prefeitura de Itapetininga irá
construir mais quatro novas escolas
Juntas, as novas unidades atenderão mais de 1.800 alunos no município

em R$ 2.100.000,00. Já nas
EMEFs da Vila Reis e da
Alfredo Maia, que irão aten-
der cada uma delas 668
crianças, serão investidos
R$ 3.000.000,00.

Com a construção
destas EMEFs e EMEIs, a
previsão é que a rede muni-
cipal de ensino venha a
atender mais 1.832 novos
alunos do município.

Em cinco anos, para
atender à crescente deman-
da do município, a Prefeitura
de Itapetininga investiu em
novas escolas, ampliando
assim em 45% o número de
vagas no ensino infantil e
52 %  no ensino funda-
mental. Atualmente, a rede
municipal de ensino conta
com 73 unidades que aten-
dem a mais de 14 mil alunos,
do ensino infantil até o de
jovens e adolescentes. Para
2011, a previsão é que esse
número aumente com a
construção de novas
EMEIs, EMEFs e EMEIFs.,
além da reforma e ampliação
de unidades já existentes.

Todos esses investi-
mentos no ensino infantil,
fundamental e também no
profissionalizante, técnico e
superior, fizeram com que
Itapetininga fosse contem-
plada em Brasília com o
Prêmio Nacional Sebrae
“Prefeito Empreendedor”,
como a cidade  que  mais

investiu na área da educa-
ção no país, além disso, nas
últimas semanas, o municí-
pio foi destaque da edição
da revista VEJA,  nº 2.180,
ano 43, n º 35, de 1º de
Setembro de 2010, no
especial “CIDADES MÉ-
DIAS”.

Administração Municipal
investe na ampliação de

diversas escolas

Para ampliar ainda
mais a oferta de vagas na
Rede Municipal de Ensino,
este ano serão realizadas
ampliações na EMEI Profª.
Maria Munhoz S.de Sa-
les(Central Parque 4L),
EMEF Profª. Selma Nely
Pranches de Oliveira (Vila
Bandeirantes), EMEF Profº
Dr.José Salem Neto (Vila
Arruda).

Segundo a Secreta-
ria de Educação, apesar
destas unidades terem sido
entregues  recentemente,
devido ao crescimento do
município e a intensa busca
por novas vagas nas comu-
nidades onde estão inseri-
das estas escolas já neces-
sitam  passar por amplia-
ções, como é o caso da
EMEF Profª. Selma Nely
Pranches de Oliveira, que já
atende aproximadamente
600 alunos e para o próximo ano
deve dobrar esse número.

EMEI Santa Rita

 EMEF Alfredo Maia

EMEF Vila Reis
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 165/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (banana nanica e
missore) para a Merenda Escolar da Secretaria de Educação. INICIO DA SESSÃO: Dia 01.10.2010 a partir
das 09:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2010 - Processo nº 166/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
odontológicos com fornecimento de peças de reposição e mão de obra. INICIO DA SESSÃO: Dia 01.10.2010
a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2010 - Processo nº 167/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Contratação de empresa
para o fornecimento de fraldas geriátricas para o Fundo Social de Solidariedade. INICIO DA SESSÃO: Dia
01.10.2010 a partir das 16:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 168/2010. MODALIDADE: Pregão Presencial (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – (carne
bovina moída e cubo, para o fornecimento nas unidades escolares de ensino da rede municipal e estadual
e entidades, por um período de 12 meses. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.10.2010 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2010 - Processo nº 169/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: contratação de empresa
para fornecimento de estabilizadores, pentes de memória para computador e lâmpadas para projetor para
a Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA SESSÃO: Dia 04.10.2010 a partir das 16:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2010 - Processo nº 170/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa
especializada em instalação em regime de COMODATO, de equipamentos eletrônicos de segurança
(ALARMES), com execução de serviços de MONITORAMENTO de alarmes 24 horas por dia com
Pronto atendimento através de viatura dentro dos padrões desta atividade. INICIO DA SESSÃO: Dia
05.10.2010 a partir das 09:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2010 - Processo nº 171/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Contratação de empresa
para fornecimento de aparelhos de DVD player e televisores para a Secretaria Municipal de Educação.
INICIO DA SESSÃO: Dia 05.10.2010 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2010 - Processo nº 172/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Aquisição de
veículo zero km, para a Secretaria Municipal de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 05.10.2010 a partir das
16:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2010 - Processo nº 173/2010.
MODALIDADE: Pregão Presencial. TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Aquisição de
veículo zero km, para a Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA SESSÃO: Dia 05.10.2010 a partir
das 17:00 horas.
EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2010. A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, torna público e para conhecimento dos interessados que o Edital da
Tomada de Preços nº 53/2010, Processo n° 93/2010, que após adequações necessárias foi retificado e
dessa forma fica alterada a data de abertura conforme segue: MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de
Registro de Preços). TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: aquisição de pneus, câmara e protetores para
veículos da frota municipal. NOVA DATA DE ABERTURA: Dia 06.10.2010 a partir das 09:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 - Processo nº 174/2010.
MODALIDADE: Concorrência Pública. 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 Fundamental da Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA SESSÃO: Dia 25.10.2010
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.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2010 ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itapetininga PROCESSO Nº:
164/2010 MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 06/2010. OBJETO: serviços de transportes, para
locomoção de pacientes para as cidades de São Paulo e Sorocaba. CONTRATADA: Empresa de Ônibus
Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda - VALOR TOTAL: R$ 108.120,00. FUNDAMENTO: Artigo 24
Inciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores alterações.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial

(Registro de Preços) n.º 77/2010 - Processo n.° 121/2010, que objetiva o Fornecimento de medicamentos
(Processo Judicial) para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do anexo I do edital,
realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 24 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, conforme abaixo descritos:
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial
(REGISTRO DE PREÇOS) n.º 78/2010 - Processo n.° 122/2010, que objetiva a Contratação de empresa
para o fornecimento parcelado de confecção de impressos gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde,
realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 25 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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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;
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
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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.
Parágrafo único - 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
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

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. localizada à
Rua Osvaldo Cruz, nº 1992, 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
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO – 068/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 20 à 24 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: Auxiliar de Educação – Ref. 07
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
JANICE CRISTINA FOGAÇA CORREA 32.646.281-8 217º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 15 de setembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 069/2010
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 001/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 20 à 24 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: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 07 – BAIRRO RECHÃ
 MICRO ÁREA - 01
NOME R.G. CLASSIF.
JOSIANE APARECIDA BRAZ PEREIRA 40.325.341-X 9º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 15 de setembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHASecretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 070/2010
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 20 à 24 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: Motorista – Ref 07
Nome R.G. Classificação
EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA 26.316.758-6 14º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 15 de setembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 071/2010

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 20 a 24 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: Auxiliar de Escritório – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
THIAGO HUGO PAIVA TRISLTZ 40.293.543-3 70º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 15 setembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 072/2010
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 20 à 24 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
GILSON DOS SANTOS ZANETTI 19.932.080 40º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 15 de setembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 312, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 28.962, de 8 de setembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Adriana Angélica Amaral Almeida, Auxiliar de Educação, Ref. 07,
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 313, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 29.163, de 9 de setembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Hadenilton Vieira da Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado
na Secretaria da Educação, a partir de 9/9/2010.
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 314, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 28.929, de 8 de setembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Claudia Angélica de Carvalho Brito, Servente,
Ref. 03, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 13/9/2010, nos termos do artigo 135, da Lei
Complementar nº 26, de 27/6/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 315, DE 15 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 Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2010 no emprego de Professora
de Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
À partir do dia 10/09/2010
Nome RG Classificação
ANDREA SANDRA ALVES DA SILVA ALMEIDA 27.277.960-X 306º
À partir do dia 14/09/2010
Nome RG        Classificação
THALITA CHAGAS CORRÊA DE OLIVEIRA MOMBERG DE BARROS 34.474.050-X  88°
PAULA MARIA SOARES DE CARVALHO 43.738.881-5 106º

JOSELI MENDES DO NASCIMENTO 29.649.221-8 325°
À partir do dia 15/09/2010
Nome RG Classificação
JOSEMARA APARECIDA DE ALMEIDA AFFONSO 33.418.736-9 47º
SONIA MARIA LEME 14.300.162-0 314º
À partir do dia 16/09/2010
Nome RG Classificação
ANA LÚCIA SERAPHIM DOS SANTOS 19.836.630-9 296º
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 316, DE 15 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 Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2010 no emprego de Professora
de Educação Física Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
À partir do dia 10/09/2010
Nome RG Classificação
KETTY LAURINDA DE OLIVEIRA 43.224.495-5 9º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA DA APAE DE ITAPETININGA.

A APAE de Itapetininga, com sede nesta cidade, na Avenida Vereador Evilásio Massaine Pires n°. 1220,
Vila Paulo Ayres, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr.
Lázaro Miguel Rodrigues, CONVOCA através do presente Edital, todos os associados contribuintes  e pais
de alunos da APAE,  para a  Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede da APAE, às 19:30
horas, do dia 11 de novembro de 2010, com a seguinte Ordem do dia:
1-Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2008/2010.
2-Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2008/2010, mediante parecer do Conselho Fiscal.
3-Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE de Itapetininga,
em cumprimento ao disposto no artigo 18, “c” e 19 do Estatuto.
4-A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE até 20 (vinte) dias antes da
eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral
(art. 46 § 1°. do Estatuto).
5-Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da APAE há pelo menos 1 (um) ano,
preferencialmente com experiência diretiva no Movimento Apaeano, quites com suas obrigações junto à
tesouraria da APAE (art. 46 § 2°. do Estatuto).
6-É vedada a participação de funcionários da APAE na Diretoria Executiva, Conselho de Administração
e Conselho Fiscal, ainda que cedidos ou com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 46 § 6°. do
Estatuto).
7-A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 horas, com a presença da maioria
dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei
quorum especial (art. 17, § 2°. do Estatuto).

Itapetininga, 15 de setembro de 2010.
Fábio Albuquerque

Presidente APAE

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 0246623-
25/07.

Atenciosamente,
Paulo Cezar de Almeida

Secretário de Obras e Serviços

Resolução SME nº 424/2010, de 15 de Setembro de 2010.

Dispõe sobre o Concurso de Remoção de Professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de
Itapetininga para o ano letivo de 2011.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 12, 13, 38 e 39 da Lei Complementar nº 03, de
10/12/98, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007, resolve:-
Artigo 1º - O Concurso de Remoção do Professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de
Itapetininga para o ano letivo de 2011, obedecerá às normas constantes desta resolução.

SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES

Artigo 2º - Os Professores efetivos de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga
poderão inscrever-se para remoção do ano letivo de 2011, no período de 20/09 a 24/09/2010, na unidade
escolar sede de exercício, pelo próprio candidato.
Parágrafo Único – Os Professores admitidos em sede provisória estarão automaticamente inscritos no
concurso de remoção.

SEÇÃO II
DAS VAGAS

Artigo 3º - As vagas oferecidas aos professores de Educação Física serão as iniciais, exonerações e as
potenciais.
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§ 1º - O candidato com sede provisória no ano letivo de 2010 escolherá uma das vagas oferecidas no
concurso de remoção.
§ 2º - O número de horas/aulas das escolas sede poderá sofrer alterações para mais ou para menos de acordo
com a demanda escolar.

SEÇÃO III
DA CLASSIFICAÇÃO

Artigo 4º - Será considerado para efeito de classificação o tempo de serviço prestado na Rede Municipal
de Ensino até 30/06/2010 e títulos relacionados ao campo de atuação.
§ 1º - Os pontos decorrentes da avaliação dos títulos serão situados na escala de 0 ( zero) a 100(cem) e
obedecerão aos seguintes critérios:
I - Tempo de serviço no campo de atuação 0,005(cinco milésimos) ponto por dia;
II - Tempo de serviço como professor eventual, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, no
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;
III - Os Professores que ingressaram através do Concurso Público nº 001/2007, obedecerão a ordem de
classificação do mesmo;
IV - Quantos aos títulos, dentro do campo de atuação, obedecerão ao que dispõe na Lei Complementar nº
03/1998 alterado pela Lei Complementar nº 21/2007.
§ 2º - 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, no cargo ou função de Professor de
Educação Física.
§ 3º - Os cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, em 2010, serão computados
automaticamente;
§ 4º - 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.
§ 5º - A divulgação da classificação de que trata o “caput” deste artigo, será publicada no Semanário Oficial
do Município de Itapetininga no dia 01/10/2010 e afixada no Departamento Técnico Pedagógico.
§ 6º - O resultado da classificação caberá recurso protocolado pelo candidato na Secretaria Municipal de
Educação nos dias 04/10, 05/10 e 06/10/2010. A não manifestação, por parte do candidato, no período
previsto, terá como ratificado seus pontos, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.

SEÇÃO IV
DA REMOÇÃO

Artigo 5º - A Remoção e Escolha de Sede de Exercício, ao Professor de Educação Física da Rede Municipal
será no dia 26/11/2010, no seguinte horário:
I - às 17h30 remoção dos professores.

ATOS DO SEPREM

Artigo 6º - Os professores efetivos terão sua carga horária completada através de escolha em conformidade
com Resolução da SME específica de atribuição de horas/aula de Educação Física para o ano letivo de
2011.
Artigo 7º - Compete a Secretaria Municipal de Educação dar conhecimento desta Resolução aos diretores
e docentes ao processo de remoção e escolha de sede de exercício de forma manual em conformidade com
as vagas iniciais, exonerações e vagas potenciais.
Artigo 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Assessoria Jurídica
Municipal.

SUZANA EUGENIA DE MELLO
MORAES ALBUQUERQUE

Secretária Municipal de Educação

SINDICANCIA Nº. 16/2007
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer e decisão nº. 2899/2010-01.

Itapetininga, 08 de setembro de 2.010.

SINDICANCIA Nº. 30/2009
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer e decisão nº. 2797/2010-01.

Itapetininga, 30 de agosto de 2.010.

PORTARIA/SEPREM Nº 049, de 13 de Setembro de 2.010.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000672/2010, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n°41/2003, com     proventos integrais, a partir de 30-09-2010, a funcionária
CARMEN HELENA BUSCH, Professora de Educação Básica I, Fundamental, Faixa 03-E, lotada na
Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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A Lei Municipal nº
5.384 de 2 de julho de 2010,
de iniciativa da Câmara Mu-
nicipal de Itapetininga, proí-
be a comercialização e uso
de pulseiras coloridas, de-
nominadas “Pulseiras do
Sexo”.  Segundo a mesma,
fica proibida a comercializa-
ção ou distribuição, para
menores de 18 anos, de pul-
seiras coloridas com apolo-
gia sexual, denominadas
“Pulseiras do Sexo” e o seu
uso, pelos alunos, no âmbito
do município de Itapetininga.

Lei Municipal proíbe comercialização e
uso de pulseiras coloridas, denominadas

“pulseiras do sexo”
De acordo com essa

iniciativa do Poder Legisla-
tivo, o corpo docente das
instituições da rede munici-
pal de ensino poderá esti-
mular reuniões com os pais
dos alunos para esclarecer
sobre essa lei e orientá-los
com relação às situações
envolvendo questões sexu-
ais.  Quem comercializar ou
distribuir esses produtos a
menores de 18 anos, estará
sujeito às penalidades: a)
notificação por escrito para
que cesse imediatamente a

A distribuição de
panfletos nas vias públicas
no município de Itapetinin-
ga é regulamentada por lei,
de iniciativa da Câmara
Municipal. Trata-se da Lei
Complementar nº 32, através
da qual ficam proibidas as
seguintes práticas: a)
distribuição de panfletos
com propaganda de produ-
tos ou serviços nos semáfo-
ros e ruas; b) afixação de
panfletos e quaisquer maté-
rias publicitários impressos
nos pára-brisas dos veícu-
los estacionados em ruas e
avenidas; c) distribuição de
panfletos contendo propa-
ganda de cigarro e bebida
alcoólica nas vias públicas
de Itapetininga. A infração
implicará em multa de 10
UFMs, sendo dobrado o va-
lor no caso de reincidência.
Prescindirá de licença para
distribuição de panfletos e
material congêneres as
empresas prestadoras de

Distribuição de panfletos nas vias públicas
agorá é regulamentada por lei em

Itapetininga
serviço devidamente inscri-
tas nesse ramo de atividade
na Prefeitura Municipal de
Itapetininga. A referida dis-
tribuição não poderá preju-
dicar o passeio destinado
aos pedestres e a fluência
normal do trânsito na via
pública.

Os agentes que farão
a distribuição deverão ser
cadastrados junto à Prefei-
tura, mediante apresentação
da empresa autorizada e
vestir-se de maneira que se
possa identificar a empresa
responsável pela divulga-
ção, contendo claramente o
nome da empresa, com en-
dereço e telefone, além de
crachá com o nome do fun-
cionário. Está totalmente
proibida a participação de
crianças menores de 14
anos no trabalho de distri-
buição.

A Prefeitura fornece-
rá autorização prevista,
através de requerimento do

interessado, constando a lo-
calização do ponto de distri-
buição e o prazo de utiliza-
ção.

Os agentes que deti-
verem autorização respon-
sabilizar-se-ão pela limpeza
do material de distribuição,
eventualmente lançado em
solo público num raio de 100
m. A infração a essa de-
terminação implicará em
multa de 20 UFMs, e, em ca-
so de reincidência, de 40
UFMs e revogação da au-
torização do funcionamen-
to da empresa infratora.

Os panfletos, jornais
promocionais e congêneres
a serem distribuídos
deverão conter
obrigatoriamente os
seguintes aviso em
destaque: “PROIBIDO
JOGAR ESTE PAPEL NA
VIA PÚBLICA”. “SUJEITO
À MULTA TIPIFICADA NO
CÓDIGO BRASILEIRO DE
TRÂNSITO”

comercialização ou a dis-
tribuição; b) multa de R$500,00
a R$1.000,00 proporcional à
capacidade econômica do
infrator, em caso de descum-
primento da notificação.

A multa será cobra-
da em dobro na primeira
reincidência, sendo que na
segunda aplicar-se á a pena
de cassação do alvará.

O objetivo desta Lei
é coibir os abusos que vi-
nham ocorrendo, preocu-
pando pais de alunos, pro-
fessores e a comunidade.

Textos e fotos: Câmara Municipal de Itapetininga
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Dando continuida-
de, as comemorações do dia
da árvore, a Prefeitura de Ita-
petininga, através da Secre-
taria de Agricultura e Meio
Ambiente, durante a próxi-
ma semana realiza mais ativi-
dades em prol do meio am-
biente.

No dia da árvore, dia
21, os eventos começam lo-
go pela manhã. A partir das
09 horas, será realizada uma
trilha no Parque Ecológico
Municipal,”São Francisco
de Assis Mato Seco” com
uma classe do 4º ano da
EMEF  Profª Terezinha
Annunciato E. Soares.

Na quarta-feira (dia
22)  a partir das 14 horas será

Dia da árvore será marcado por diversas
atividades em Itapetininga

dado início ao ciclo de pa-
lestras, no Polo Chopin Ta-
vares de Lima (UAB). A
abertura será com a palestra
“O código Florestal e suas
implicações no Cotidiano,
com o Fernando Araújo
Scheide de Castro. Às 16h,
será abordado o Tratamento
de água e esgoto, com o En-
genheiro Químico, Thiago
de Proença Ferreira.

Já na quinta-feira
(dia 23), as palestras come-
çam a partir das 09 horas,
com o tema: Arborização Ur-
bana, ministrada pelo Enge-
nheiro Agrônomo Altamiro
Lobo Guimarães. A partir das
14 horas será discutido
sobre Recuperação de Nas-

centes e Sistemas Agro-
florestais, pela Engenheira
Florestal, Ivy Christine C
Lara Cleff Moura.

Ao término das pa-
lestras haverá um plantio
simbólico de mudas nos
canteiros da UAB, que está
localizada na Avenida Cyro
Albuquerque, 4.750. Lem-
brando que os participantes
das palestras receberão cer-
tificados e mudas de árvo-
res.

Desde o dia 6 até a
próxima terça (dia 21), a Se-
cretaria de Agricultura e
Meio Ambiente,  irá realizar
o plantio de 2010 árvores
nativas em áreas de-gra-
dadas.
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Na última semana, os
alunos que participaram da
Olimpíada de Língua Portu-
guesa foram recebidos pela
Administração Municipal.

A Olimpíada de Lín-
gua Portuguesa “Escreven-
do o Futuro” é promovida
pelo Ministério da Educação
(MEC) em parceria com Fun-
dação Itaú Social e sob a
coordenação técnica do
Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (CEN-
PEC). 

Visando a valoriza-
ção do jovem com o seu
meio, este ano o tema adota-
do na Olimpíada de Língua
Portuguesa é “O Lugar
Onde Vivo”. As categorias
trabalhadas na Olimpíada
são:Poema – 5º e 6º anos do
Ensino Fundamental; Me-

Administração Municipal recebe alunos
que participaram da Olimpíada de Língua

Portuguesa 
mórias – 7º e 8º anos do Ensi-
no Fundamental, Crônica –
9º ano do Ensino Funda-
mental e 1º ano Ensino Mé-
dio; Artigo de Opinião – 2º
e 3º anos do Ensino Médio

Estiveram presentes
os alunos que concorreram
pela categoria poema (5º ano
do Ensino Fundamental):
Andressa Rodrigues de
Melo da EMEF Prof.José
Gomes da Silva Neto; Flávio
Prado dos Santos Júnior da
EMEF Profª Maria Cecília
Rolim Nalesso; João Vitor
Gonçalves Reis da EMEF
Profª Zarife Yared; na
categoria memórias literári-
as (7º ano do Ensino Funda-
mental):Gabriel Nogueira
Rodrigues da E.E. Prof. Abí-
lio Fontes; Artigo de Opini-
ão (3º ano do Ensino Mé-
dio): Jhony Borges de

Oliveira, E.E. Prof. Virgílio
Silveira, além de professoras
e as diretoras das escolas.

Na ocasião, o aluno
da EMEF Profª Maria Cecília
Rolim Nalesso, Flávio Prado
dos Santos Júnior, um dos
classificados, fez a leitura de
seu poema “Cidade da
Educação”.

Segundo a Secreta-
ria de Educação, na próxima
etapa do concurso os classi-
ficados participarão da 3ª
etapa Estadual, no mês de
outu-bro. 

A partir desta se-
mana o Site e Semanário
Oficial de Itapetininga irá
publicar os trabalhos sele-
cionados pela Olimpíada de
Língua Portuguesa.

Confira agora  um
desses textos:
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Até o próximo do-
mingo (dia 19),  os mesate-
nistas itapetininganos dis-
putam em João Pessoa, na
Paraíba, a Etapa Norte/Nor-
deste da Copa Brasil de Tê-
nis de Mesa.

Itapetininga será re-
presentada na renomada
competição pelos atletas:
Amanda Adachi (Categoria
Infantil Fem e Rating Fem);
Amanda Aparecida Ca-
margo Freitas (Categoria
Absoluto Fem e Rating);
Vinicius piloto (Categoria
Juvenil Masculino e Ra-

Equipe de Tênis de Mesa de Itapetininga
disputa Copa Brasil em João Pessoa

ting); Tiago Henrique dos
Santos (Categoria Juvenil
Masculino e Rating) e
André Balint (Técnico).

Segundo André
Balint, técnico da equi-
pe, a decisão de disputar
a Copa Brasil em João Pes-
soa foi tomada a partir dos
bons resultados que os atle-
tas itapetininganos obtive-
ram em diversas compe-
tições, como a Liga Paulista
de Tênis de Mesa, e no
processo de trei-namento e
estruturação da modalidade
no município. 

Estão abertas até o
próximo dia 25 de setembro,
as inscrições para o 1º
torneio de voleibol feminino
e masculino. Podem par-
ticipar pessoas com idade a
partir de 15 anos.

As inscrições serão
gratuitas e deverão ser efe-
tuadas na Secretaria de Es-
portes e Lazer que funciona
anexo ao Ginásio Ayrton
Senna, das 09:00 as 17:00h.

Os jogos serão rea-
lizados aos domingos no
período da manhã, nos Giná-
sios Ayrton Senna da silva
e Mario Carlos Martins.

Secretaria de Esporte e Lazer está com as
inscrições abertas para o 1º Torneio de

Voleibol
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A Prefeitura de Itape-
tininga investiu em kits
Lego Education. Este mate-
rial, que tem grande dura-
bilidade e oferece grandes
possibilidades de desenvol-
vimento manual, intelectual
e físico às crianças, será
disponibilizado em 45 uni-
dades da Rede de Ensino
Infantil do município.

Para que o trabalho
seja realizado com sucesso,
uma equipe da Lego Educa-
tion fará a capacitação de
profissionais que trabalha-
rão com o material.

Na sexta-feira, dia 17,
a capacitação será para os
coordenadores e diretores
da Rede Municipal de Edu-
cação. Nos dias 18 e 25,
acontecerá a capacitação de
professores. A capacitação
acontecerá na Oficina Peda-
gógica, das 8 às 17h.

Cerca de 4.100 alu-
nos do Ensino Infantil já po-

Profissionais do Lego Education
capacitam professores da Rede Municipal

de Ensino
dem contar com o projeto
Lego Education. Trata-se de
um projeto de Educação
Tecnológica alicerçada por
um ambiente multidiscipli-
nar estruturado com recur-
sos tecnológicos e metodo-
logia de ensino aprendiza-
gem fundamentada na reso-
lução de problemas e no tra-
balho em equipe.

Este projeto surgiu
justamente para suprir essa
necessidade e potencializar
o talento natural das crian-
ças. De forma criativa, ele
transforma a aprendizagem
em diversão e cria um am-
biente favorável ao desen-
volvimento de competên-
cias por meio do uso de kits
Lego e do material didático-
pedagógico. Cada escola
receberá um kit contendo
apostilas, peças, jogos,
orientação do professor e
metodologias a serem
aplicadas.

Nesta sexta-feira (dia
17), às 18 horas, acontece a
formatura dos idosos do
Centro de Atendimento à
Melhor Idade (CEAMI) que
participaram do projeto
“Bombeiro Melhor Idade”.

Desde segunda-feira

Formatura do projeto “Bombeiro Melhor
Idade”acontece nesta sexta-feira no CEAMI

(dia 13), o 4º SGB do Posto
de Bombeiros de Itape-
tininga realiza o treinamento
para quarenta e dois idosos
do CEAMI, ministrando
diversas atividades, instru-
ções sobre temas como pre-
venção a incêndios, evacu-

ação de área, extintores e via-
turas, primeiros socorros,
desmaio, convulsão, he-
morragia, quedas, fraturas e
queimaduras.

Além disso, durante
a semana, os assistidos pe-
lo CEAMI tiveram a oportu-

nidade de visitar o quartel
dos Bombeiros e assistir a
apresentação do efetivo em
exercícios.

De acordo com o 4º
SGB do Posto de Bombeiros
de Itapetininga, o projeto
“Bombeiro Melhor Idade”,

que será ministrado em
entidades, clubes que
tenham como público alvo
a terceira idade, tem o
objetivo de criar entre os
idosos e seus familiares a
conscientização quanto a
importância da prevenção

de acidentes domésticos,
evitando assim, o cresci-
mento no número de ocor-
rências.

Na cerimônia de for-
matura, os idosos também
receberão o título de “Bom-
beiros da Melhor Idade”.

O Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (IFSP)
informa que  estará com as
inscrições abertas para
concurso público que visa
preenchimento de  diversas
vagas no campus da Ins-
tituição em Itapetininga.

IFSP de Itapetininga abre inscrição para concurso público
Conforme infor-ma-

ções divulgadas pelo IFSP,
as vagas são para docentes,
técnico-administrativo e
técnico em laboratório nas
diversas áreas. As provas
serão realizadas dia 07 de
novembro.

As inscrições podem

ser feitas a partir de segun-
da-feira ( dia 20) a 08 de ou-
tubro, exclusivamente pelo
site www.ifsp.edu.br.

A descrição resumida
de atribuições dos cargos, da
formação e da habilitação exi-
gidas, também pode ser encon-
trada no site do instituição.
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Semana Nacional do
Trânsito 2010 em Itapetinin-
ga será aberta nesta sexta-
feira(dia 17) às 19 horas, no
Polo Chopin Tavares de
Lima (UAB), com o tema:
“Cinto de Segurança e Ca-
deirinha”. A Semana Nacio-
nal de Trânsito é realizada
entre os dias 18 e 25 de se-
tembro.

No Brasil, em 2008,
de acordo com pesquisa da
Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia
(SBOT), 88% dos ocupantes
dos bancos dianteiros de
veículos automotores utili-
zam o cinto de segurança.

Provavelmente, este
comportamento reflete
ações de educação e fiscali-
zação de trânsito que mobili-
zaram os cidadãos de forma
eficiente. Prática de notável
relevância para segurança
do trânsito brasileiro haja
vista que o uso do cinto pe-
lo condutor e pelo passa-
geiro do banco dianteiro re-
duz em 50% o risco de morte
em uma colisão de trânsito.

Apesar disso,o mes-
mo estudo realizado pela
SBOT indica que apenas

Semana Nacional de Trânsito 2010 tem
abertura oficial nesta sexta

11% dos passageiros utili-
zam o cinto no banco trase-
iro. O risco de morte de um
condutor utilizando o cinto
de segurança, como resulta-
do de um passageiro do
banco traseiro sem cinto, é
cinco vezes maior do que se-
ria se esse passageiro esti-
vesse retido pelo cinto.

O trânsito é o res-
ponsável pelo maior número
de óbitos de crianças por
acidentes no país. Segundo
os dados mais atuais do
Ministério da Saúde, cerca
de 6 crianças são mortas por
dia em acidentes de trân-
sito, totalizando mais de
2.130 por ano e cerca de 15
mil feridas.Também por ano,
dados apontam que aproxi-
madamente 17.700 crianças
são hospitalizadas em de-
corrência dos acidentes de
trânsito.

Você sabia que, em
caso de forte colisão, 10
quilos, peso normal para
uma criança de um ano de
idade, se transformam em
250 quilos arremessados na
direção do painel ou contra
os bancos dianteiros?

Grande parte dos

acidentes acontece perto de
casa, em ruas onde a velo-
cidade não passa de 60 km/
h. O corpo da criança é frágil,
e as cadeirinhas são proje-
tadas para segurá-las nos
pontos mais resistentes do
organismo, de modo a
causar o mínimo de ferimen-
tos internos. O próprio im-
pacto com o cinto de segu-
rança, quando ele está na
posição inadequada, ou
muito largo pode causar
lesões nos órgãos e levar à
morte.

O tema “CINTO DE
SEGURANÇA E CADEIRI-
NHA”, da Semana Nacional
de Trânsito de 2010, pos-
sibilitará que os órgãos e en-
tidades do Sistema Nacional
de Trânsito promovam, à
população em geral, ações
de segurança a partir de um
aspecto pontual. É uma
oportunidade para suscitar
reflexões, incentivar discus-
sões e criar atividades que
explorem com profundidade
a real importância e ne-
cessidade do uso do cinto
de segurança e dos dispo-
sitivos de retenção adequa-
do às condições da criança. 
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A Prefeitura de Itape-
tininga concluiu as obras de
mais um espaço de lazer no
município, a praça “Lotea-
mento Nisshinbo do Brasil”.

A área, localizada en-
tre as ruas Manoel Henri-
que Peixoto, Miguel Janez e
Jeferton Roque Duarte, con-
tará com área para implanta-
ção de banca de jornal,
quadra de areia, e playgro-
und, projeto de paisagismo
e adaptações às condições
de acessibilidade.

Foram investidos em
mais essa área de lazer

A praça “Loteamen-

Administração Municipal conclui as obras
da Praça “Loteamento Nisshinbo do

Brasil” na Vila Prado
to Nisshinbo do Brasil”,
conta com 4.095,00 m² e ao
todo, foram investidos apro-
ximadamente R$ 190.931,79,
nessa nova área de lazer em
Itapetininga.

De acordo com a Se-
cretaria de Obras e Serviços,
a praça será entregue ofici-
almente, nos próximos me-
ses a população e Adminis-
tração Municipal espera
que, além de contribuir para
o embelezamento urbanís-
tico, a construção também
possibilite à população um
novo espaço de passeio e
descanso.

A Prefeitura de Itape-
tininga tem buscado investir
na área da saúde no municí-
pio. Em breve, a Administra-
ção Municipal, por meio da
Secretaria de Saúde, dará
início à construção de uma
Unidade de Saúde da Famí-
lia (USF) na Vila Santana.

A iniciativa, que de-
ve beneficiar diretamente
mais de 10 mil pessoas que
utilizarão o serviço diaria-

Moradores da Vila Santana contarão com uma
Unidade de Saúde da Família

mente, contará com con-
sultórios médicos e odonto-
lógicos, salas de enferma-
gem, inalação, de vacina, de
esterilização e de curativos.

Serão investidos
nos novo empreendimento
aproximadamente, R$
440.000,00 e o processo li-
citatório para a contratação
da empresa que executará as
obras está em fase de fina-
lização

A Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secreta-
ria de Obras e Serviços, nos
próximos dias dará início ao
processo licitatório para a
recuperação de ruas no
Distrito do Morro do Alto.

As obras estão orça-
das R$292.200,78 e devem
compreender as vias: Tra-
vessa 1 e João Ayres da Ro-
cha.

Ruas do Distrito do Morro do Alto serão recuperadas
Foto Ilustrativa
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