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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A história da Estra-
da de Ferro Sorocabana foi
um importante marco para o
desenvolvimento de toda
região Sudoeste Paulista.

Porém, com o
avanço tecnológico e in-
dustrial, muitos desses mu-
nicípios, que serviam de ra-
mal para o trânsito de cargas
e para a circulação de pas-
sageiros, deixaram de ope-
rar.

Em Itapetininga, a
antiga estação, inaugurada
em 1895, após ser recupe-
rada pela América Latina Lo-
gística (ALL), foi cedida à
Prefeitura de Itapetininga
para a instalação de serviços
que atendessem a comuni-
dade local.

Nesta sexta (dia
10), a Administração Muni-
cipal, sempre preocupada
em melhor atender a popu-

lação itapetiningana com
projetos que promovam a
inclusão social, inaugura a
“Estação Solidariedade” no
município.

O espaço, que no
passado marcou a história
da estrada de ferro no esta-
do, a partir de agora irá pro-
mover vidas, através do
trabalho realizado pelo Fun-
do Social de Solidariedade
(FSS) e pelos serviços pres-

tados pela Secretaria de
Trânsito e Cidadania. Além
disso, a “Estação Solidarie-
dade” abrigar também, a
Guarda Municipal e os mais
de 17 diferentes cursos pro-
fissionalizantes que o FSS
ministra anualmente.

De acordo com a
Prefeitura de Itapetininga, o
prédio, antes ocioso, rea-
lizará um trabalho impor-
tante no município, pois no

local serão promovidas cam-
panhas solidárias, capaci-
tação profissional, educa-
ção no trânsito e de cidada-
nia.

Conforme infor-
mações do Fundo Social de
Solidariedade, a cerimônia
de inauguração, que acon-
tece às 20 horas no prédio
localizado a Praça Gaspar Ri-
cardo, s/n, centro, contará
com apresentações do

“Coral dos Anjos”, da Pa-
róquia Nossa Senhora das
Estrelas e da Banda Munici-
pal. Além disso, haverá ex-
posições de fotos e objetos
de funcionários da Estrada
de Ferro Sorocabana, peças
produzidas pelas alunas do
FSS e diversas barracas de
a r t e s õ e s  i t a p e t i n i n g -
anos.

O evento é aberto
ao público.

Prefeitura de Itapetininga
inaugura  “Estação

Solidariedade” no município
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Resolução SME nº 499/2010, de 08 de dezembro de 2010.
Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e aulas aos docentes efetivos da Rede Municipal de
Educação de Itapetininga, para o ano letivo de 2011, em conformidade com a Lei Complementar nº 03
de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21/2007 e republicada em 05/10/2007 e Decreto nº
620 de 18/01/2010.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação e aos Diretores de Educação Básica tomar as
providências necessárias à divulgação, execução, avaliação das normas e ao acompanhamento que orientam
o processo de que trata essa Resolução.
Artigo 2º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:
I - tomar as providências necessárias para o correto cumprimento desta Resolução;
II - designar comissões para atribuição de classes, na seguinte conformidade:-
a) aos docentes titulares de cargo de Educação de Jovens e Adultos - EJA;
b) aos docentes titulares de cargo de escolas sem Diretor;
c) aos docentes titulares de cargo de Educação Física;
d) aos docentes titulares de cargo da Secretaria Municipal de Ensino, classificados em listagem única para
atribuição de classes em substituições ou em classes criadas para atender a demanda escolar;
III - elaborar e divulgar a classificação geral dos docentes titulares de cargo da Secretaria Municipal de
Ensino;
IV - elaborar e divulgar a classificação dos docentes titulares de cargo de cada unidade escolar;
V – organizar as classes por períodos nas unidades escolares sem Diretor;
V – organizar as classes da EJA;
VI – Os casos omissos terão parecer da Secretária Municipal de Educação.
Artigo 3º - Compete ao Diretor de Educação Básica:

I - dar conhecimento desta Resolução, aos docentes titulares de cargo, em exercício ou afastados a
qualquer título;
II - organizar as classes por períodos;
III - atribuir classes, de acordo o artigo 9º desta Resolução.
 V – preencher, verificar, deferir e indeferir as declarações de acúmulo de cargo/função, observando a
legislação vigente, e encaminhar à Secretaria de Educação as declarações de acúmulo de cargo / função
indeferidas;
VI - encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, por meio de memorando específico, todas as classes
remanescentes da atribuição da unidade escolar para serem oferecidas aos professores inscritos, no dia 02/
02/2011, até as 10 horas, impreterivelmente.
VII - no decorrer do ano letivo, enviar, por meio de memorando específico, à Secretaria Municipal de
Educação, todas as quintas-feiras, até as 15 horas, impreterivelmente, as substituições superiores a 5
(cinco) dias. Não serão aceitos memorando de encaminhamento de aula para substituição após o horário
estabelecido nesta Resolução.

Capítulo II
Do Processo de Atribuição de Classes

Seção I
Da Inscrição
Artigo 4º - Todos os titulares de cargo em efetivo exercício e inclusive os afastados, no ano letivo de
2010, estão automaticamente inscritos no processo de atribuição de classes.

Seção II
Da Avaliação dos Títulos
 Artigo 5º - A avaliação dos títulos dos titulares de cargo será efetuada pela Secretaria Municipal de
Educação, na seguinte conformidade:-
I - quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação, das classes a serem atribuídas, conferir-se-ão os
seguintes pontos:
a) - na Unidade Escolar, 0,003 (três milésimos) ponto por dia, no máximo de 30 (trinta) pontos;
b) - período até 08/09/93, 0,005 (cinco milésimos) ponto por dia;
c) - após 09/09/93, somente no campo de atuação de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 0,005
(cinco milésimos) ponto por dia;
d) - após 09/09/93 no Magistério Público Municipal de Itapetininga, fora do campo de atuação, 0,001 (um
milésimo) ponto por dia;
e) - a data base para contagem de tempo de serviço, de que trata o caput deste artigo será de 30/06/2010;
f) - na avaliação do tempo de serviço para classificação única, no Departamento Municipal de Educação,
será excluída a alínea “a”, inciso I, deste Artigo.
II - quanto aos títulos, no campo de atuação, relativos às classes a serem atribuídas, conferir-se-ão os
seguintes pontos:
a) - Licenciatura Plena em Pedagogia, desde que não usada como requisito para efetivação do cargo:-
10,00 (dez) pontos;
b) - Diploma de Doutor correspondente ao campo de atuação relativo às classes a serem atribuídas ou na
área de Educação:- 7,00 (sete) pontos;
c) - Diploma de Mestre correspondente ao campo de atuação relativo às classes a serem atribuídas ou na
área de Educação:- 5,00 (cinco) pontos;
d) - Certificado de Pós-Graduação, Lato-Senso com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas:-
4,00 (quatro) pontos;
e) - Cursos de Aperfeiçoamento e/ou Especialização com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas:-
3,00 (três) pontos, um curso por ano;
f) - 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;
g) - Curso de extensão cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas até o mínimo de 08 (oito) horas:-
0,015 (quinze milésimos) de ponto por hora de curso, no máximo 32 (trinta e duas) horas por ano.
Parágrafo 1º - Para fins de atribuição de pontos das alíneas “f” e “g”, deste artigo, só serão considerados
os cursos realizados nos últimos 5 (cinco) anos, pelos órgãos que compõem a estrutura básica da Secretaria
de Estado de Educação, pela Secretaria Municipal de Educação de Itapetininga e/ou entidades de reconhecida
idoneidade e capacidade, com elas conveniadas, até no máximo 10 (dez) pontos.
Parágrafo 2º - Todos os títulos relacionados no inciso II, do artigo 5º, serão contados os que foram
protocolados na Secretaria Municipal de Educação, até 30 de junho de 2010.
Parágrafo 3º - É vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem às alíneas “b”, “c”, “d”, “e”,
“f” e “g” de idêntica denominação e/ou idênticos conteúdos.

Seção III
Da Classificação

Artigo 6º - Para fins de atribuição de classes, os docentes titulares de cargo no mesmo campo de atuação,
serão classificados de acordo com os seguintes critérios:-
I - Situação funcional:-
a) - titular de cargo no seu campo de atuação;
b) - titular de cargo afastado, sem vencimentos, conforme o disposto no artigo 114 da Lei Orgânica do
Município, de 05/09/1.990 e Emenda nº 11, de 22/10/2.001.
II - quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação, seguindo a pontuação, do inciso I, artigo 5º desta
Resolução.
III - quanto aos títulos, no campo de atuação, seguindo a pontuação, do inciso II, artigo 5º, desta
Resolução.
Parágrafo 1º - Os Professores titulares de cargo serão classificados em ordem decrescente da soma dos
pontos obtidos na avaliação dos títulos e tempo de serviço.
Parágrafo 2º - Para efeito de desempate, será observado, sucessivamente:
I - maior idade;
II - maior número de filhos menores de 18 anos;
III - menor número de RG.
Artigo 7º - Os titulares de cargo em exercício, para concorrerem a qualquer substituição docente em
período oposto ao seu, no início do ano ou no decorrer do ano letivo de 2011 serão classificados pelo
Departamento de Gestão.
Artigo 8º - Os titulares de cargos serão organizados em cinco faixas, a saber:
I - Faixa I - Classificação por unidade escolar dos Professores titulares de cargo em exercício no ano de
2010 ou afastados e os removidos através do Concurso de Remoção 2010, das zonas urbana, rural, EJA e
APAE.
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Parágrafo 1º - Quando se tratar de EMEIF com segmentos de Educação Infantil, 1º Ano e Ensino
Fundamental do 2º ao 5º ano, os Professores titulares de cargo serão classificados em listas separadas, em
ordem decrescente da soma dos pontos obtidos na avaliação dos títulos e tempo de serviço.
II - Faixa II - Classificação Geral dos titulares de cargo de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em
exercício ou afastados, em nível da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo 2º - A classificação geral caberá recurso à Secretaria Municipal de Educação nos dias 13/12/
2010, das 8 horas às 17 horas e 14/12/2010 até as 14 horas.
Parágrafo 3º - A não manifestação por parte do candidato no período previsto no parágrafo anterior, terá
como ratificado seus dados, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.
III - Faixa III - Supletivo e APAE - Classificação única dos docentes titulares de cargo das classes de
Educação de Jovens e Adultos e APAE, em nível da Secretaria Municipal de Educação.
IV – Faixa IV – Titulares de Cargo nomeados em 2011, obedecendo à classificação do Concurso Público
do Edital nº 01/2007.

Seção IV
Da Atribuição de Classes

Artigo 9º - A atribuição de classes para o ano letivo de 2011 para docentes titulares de cargo da Secretaria
Municipal de Ensino será feita em fases, conforme segue:
I - Fase I – Na Unidade Escolar para Professores classificados na Faixa I:-
a)Dia 22/12/2010, às 18:30 horas - atribuição de classes na Unidade Escolar de acordo com a classificação.
Parágrafo 1º - aos titulares de cargo da Educação Infantil será atribuído classe de Educação Infantil e classe
de 1º ano, quando esta (s) for (em) formada(s).
Parágrafo 2º - aos titulares de cargo do Ensino Fundamental serão atribuídas as classes de Ensino Fundamental
do 2° ao 5° ano e/ou PIC.
Parágrafo 3º - aos titulares de cargo do Ensino Fundamental das unidades escolares que contemplam
somente classes de Ensino Fundamental serão atribuídas as classes de Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano
e/ou PIC.
b)- Dia 22/12/2010, às 18:45 horas - atribuição de classes ao Professor titular de cargo, afastado sem
vencimentos, conforme o disposto no artigo 114 da Lei Orgânica do Município, de 05/04/1.990 e
Emenda nº 11, de 22/10/2.001.
Parágrafo 4º - O diretor da unidade escolar deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Educação cópia
da ata do processo de atribuição até 23/12/2010.
Parágrafo 5º - Será considerado excedente o docente com menor pontuação na lista de classificação da
Faixa I.
c) - Dia 02/02/2011, às 8 horas – atribuição das classes criadas após o primeiro processo de atribuição, aos
professores titulares de cargo da unidade escolar que ficaram excedentes.
d) Dia 02/02/2011 – às 8:30 horas - atribuição de classes em substituições para professores titulares de
cargo, da unidade escolar, interessados em ampliar sua jornada obedecendo à classificação e os seguintes
itens:
1) - o intervalo de uma classe para a outra na mesma unidade escolar, será no mínimo de 40 (quarenta)
minutos.
2) - a jornada semanal não poderá ultrapassar 55 (cinqüenta e cinco) horas, incluindo horas-aula mais
horas atividades.
e) Dia 02/02/2011, até as 10 horas - enviar à Secretaria Municipal de Educação, através de memorando
específico, as classes que não foram atribuídas.
Parágrafo 6º - O professor excedente após o segundo processo de atribuição de classe será declarado adido
e substituirá, até novo concurso de remoção, aulas remanescentes das unidades escolares.

II - Fase II -
 a) – Secretaria Municipal de Educação:
1) - Dia 22/12/2010, às 15 horas - atribuição para docentes titulares de cargo de classes de Educação de
Jovens e Adultos, classificados na Faixa I, dependendo do número de alunos.
2) - Dia 02/02/2011 - às 17 horas - atribuição para titular de cargo, declarados adidos, através de Resolução
da Secretaria Municipal de Educação;
3) – Dia 02/02/2011 – às 18 horas - atribuição para titular de cargo interessado em ampliar jornada,
obedecendo às classificações na seguinte ordem:
· Faixa II;
· Faixa III.
4) - o intervalo de uma classe para outra, em escolas diversas, será no mínimo de 40 (quarenta) minutos.
Parágrafo 7º - O professor afastado de seu cargo a qualquer título e/ou titular com dois vínculos poderá
nomear um procurador para comparecer à sessão de atribuição de classes, não havendo necessidade de
autenticação em cartório no documento.
Parágrafo 8º - O diretor da unidade escolar não poderá ser procurador nas sessões de atribuição de classes/
aulas.
Artigo 10 - O Professor titular de cargo, que tiver atribuído classe em substituição deverá cumprir 2 (duas)
horas atividades coletivas (HAC) referentes a cada classe em exercício.
Artigo 11 - As substituições de docentes superiores a 05 (cinco) dias, que surgirem durante o ano letivo de
2011, serão oferecidas as quintas-feiras, às 18 h, na EMEF Professora Jandyra Vieira Marcondes, localizada
na Rua General Carneiro, 400, Centro, a partir de 02 fevereiro de 2011, para docentes classificados nas
Faixas II e III.
Artigo 12 - Toda substituição que surgir na unidade escolar durante o ano letivo de 2011 será oferecida na
seguinte conformidade:
I - aos titulares de cargo da unidade escolar independente do número de dias, obedecendo à classificação da
Faixa I.
II – quando o número de dias da classe em substituição for superior a 05 (cinco) dias, o professor cumprirá
2(duas) horas de HAC.
Artigo 13 - Os professores efetivos que estiverem substituindo classes/aulas, no ano letivo de 2011, terão
a substituição cessada quando ocorrer:
I - retorno do titular do cargo afastado, a qualquer tempo;
II- ingresso dos docentes aprovados no Concurso Público nº 01/2007;
III – A critério da Administração, visando ao interesse público, quando:
a) o desempenho não corresponder às necessidades do trabalho;
b) apresentar faltas injustificadas superiores à três dias;
Artigo 14 - O titular de cargo que vier a assumir classe em substituição temporária, em horário diverso ao
seu ou assumir substituição de direção de escola e vier a licenciar-se por período superior 15 (quinze) dias

no ano letivo de 2011, terá cessada a substituição, ficando impedido de ter-lhe atribuída nova substituição,
exceto aulas e/ou turmas dos Projetos Educacionais e substituições, em caráter emergencial, de até 05
(cinco) dias.
Artigo 15 - A acumulação de cargos e/ou de cargo e função de docente poderá ser exercida desde que:
I - o total da carga horária de ambos não exceda o limite de 55 (cinqüenta e cinco) horas.
II - haja compatibilidade de horário considerada a hora atividade coletiva (HAC).
III - haja prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação do ato decisório favorável de acordo
com a legislação específica.
Artigo 16 - O docente com dois cargos efetivos, em regime de acumulação de cargo será classificado na
seguinte conformidade:
I - se os dois cargos forem na mesma escola, será classificado duas vezes.
II - se os dois cargos forem em escolas diversas, será classificado em cada uma delas.
Artigo 17 - O integrante do Quadro do Magistério Municipal efetivo que acumular cargo ou função-
atividade deverá apresentar na unidade escolar os seguintes documentos:
I - declaração que acumula cargo ou função em formulário próprio.
II - horário da escola ou do trabalho que está acumulando em formulário próprio.
Artigo 18 - As jornadas semanais de trabalho docentes serão assim constituídas:
I - jornada básica - para docentes que atuam na Educação Infantil:
a) 20 (vinte) horas semanais de atividades com alunos;
b)  05 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas na escola em atividade coletiva e 03
(três) horas em local de livre escolha pelo docente.
II - jornada básica - para docentes que atuam em classes do 1º Ano do Ensino Fundamental.
a) 25 horas de atividades com alunos;
b) 02 horas de trabalho pedagógico na escola;
c) 03 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha;
d) 04 horas presenciais de trabalho pedagógico para estudo/formação em serviço.
III - jornada básica - para docentes que atuam em classes do 2º  ao 5º Ano do Ensino  Fundamental.
a)  25 (vinte e cinco) horas de atividades semanais com alunos;
b) 05 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas na escola em atividade coletiva e 03
(três) horas em local de livre escolha pelo docente;
IV - jornada básica - para docentes que atuam na Educação de Jovens e Adultos – EJA, no período noturno,
após as 19 horas:
a) 15 (quinze) horas semanais em atividades com alunos;
b) 05 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas na escola e 03 (três) horas em local
de livre escolha pelo docente;
a)05 (cinco) horas semanais recebidas a título de gratificação de trabalho noturno.
.V - na educação de jovens e adultos com aulas no período diurno:
a) 15 horas em atividades com os alunos;
b) 02 horas de trabalho pedagógico na escola;
c) 03 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.
VI – no PROAJA em período noturno, após as 19:00 horas:
a) 10 horas de atividades com alunos;
b) 02 horas de trabalho pedagógico na escola;
c) 03 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha;
d) 05 horas recebidas a título de gratificação de trabalho noturno.
.VII – no PIC:
a) 25 horas de atividades com alunos;
b) 02 horas de trabalho pedagógico na escola;
c) 03 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha;
d) 04 horas presenciais de trabalho pedagógico para estudo/formação em serviço.
Parágrafo Único - O professor que ministrar aulas em escola vinculada cumprirá as horas de atividade
coletiva na escola vinculadora ou em local designado pelo Diretor responsável pela unidade escolar.
Artigo 19 - A classificação de que trata o artigo 6º desta Resolução caberá recurso à Secretaria Municipal
de Educação no dia 21 de dezembro de 2010, até as 14:00 horas.
Parágrafo Único - A não manifestação por parte do candidato no período previsto no caput deste artigo
terá como ratificado seus dados, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.
Artigo 20 - A substituição de Diretor e Professor obedecerá ao previsto na Lei Complementar nº 03 de 10/
12/1.998, alterada pela Lei Complementar nº 21 de 05/10/2007.
Artigo 21 – A atribuição de aulas aos professores de Educação Física será no mês de fevereiro de 2011,
através de Resolução específica da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 22 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Assessoria Jurídica
Municipal.
Artigo 23 – Fica revogada a Resolução da SME nº 14/2010, de 26 de janeiro de 2010, Resolução SME 281/
2010, de 14 de junho de 2010 e outras disposições em contrário.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária  de Educação
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AVISO AUDIENCIA PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, através do    Serviço de Previdência Municipal –
SEPREM, faz Saber, que fica designado o dia 29 de dezembro de 2010, a partir das 19:00 horas, no
Auditório Municipal Alcides Rossi, sito a Praça dos Três Poderes, nº 1000, Jardim Marabá, para Audiência
Publica, visando tratar da apresentação da Lei que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social –
RPPS do Município de Itapetininga.

Serviço de Previdência Social - SEPREM
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Instituto Geração Unidades Produtivas, no uso de suas atribuições estatutárias Convoca os
seus diretores e convida outros interessados para a reunião ordinária que se realizará em sua sede              Avenida
Professor Francisco Valio n.º 1770, Centro, nesta cidade de Itapetininga, no próximo dia 20 de Dezembro
de 2010 às 16h00 no primeiro momento e não havendo “quorum” será realizada às 16h30 com qualquer
número de participantes.

Assunto: Eleição de Nova Diretoria
   Itapetininga, 07 de Dezembro de 2010.

             Reiko Takahashi
         Presidente

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 08 de Dezembro de 2010

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot. 3048/2010, Proc. 0471/2010, Wang Siai – ME)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot. 3153/2010, Proc. 0491/2010, Maria Aparecida de Castilho)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot. 3214/2010, Proc. 0323/2007, Fernando Boaventura de Barros Vieira); (Prot. 3215/2010, Proc.0331/
2007, Edicléia Aparecida de Andrade – ME); (Prot. 3216/2010, Proc.0023/2009, Valdemir Costa Ramos);
(Prot. 3229/2010, Proc. 0210/2004, Yan Jianhua- ME); (Prot. 3249/2010, Proc.1347/2003, Inez Silva
de Oliveira-ME); (Prot. 3250/2010, Proc. 0274/2008, Nilton Carlos Martins Itapetininga-ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2613/2010, Proc. 0395/2010, JCF Serviços Médicos Itapetininga Ltda); (Prot.3128/2010,
Proc.0487/2010, Paula Campos Camargo30762432845); (Prot. 3043/2010, Proc. 0470/2010, Alex
Lopes Costa 22208373863); (Prot. 3120/2010, Proc. 0485/2010, Cristiane Campos Camargo
19807225876); (Prot. 3059/2010, Proc. 0481/2010, Ótica Científica Lima Ltda – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E OU CEVS - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3230/2010, Proc.0284/2005, Ana Claudia Proença)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2836/2010, Proc.0220/2005, Antonio Carlos Camargo); (Prot. 2878/2010, Proc.0117/2006, Ricardo
Tomita); (Prot. 3049/2010, Proc.0092/2002, Vera Lucia de O. Plens Pompeu de Jesus); (Prot.3148/
2010, Proc. 0348/2010, Andréia Rodrigues Guilhen)

AUTO DE INFRAÇÃO   AIF ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3212/2010, Proc.0506/2010, AIF nº 943, Ana Laura Fogaça); (Prot.
3211/2010, Proc. 0505/2010, AIP nº 942, Asir Antonio Xisto Paes); (Prot. 3213/2010, Proc. 0507/
2010, AIF nº 941, Ana S. Fernandes P. Pinheiro Machado); (Prot. 3265/2010, Proc.0520/2010, AIF nº

621, Delcídio de Sales Drogaria – ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  AIP ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2291/2010, Proc. 0350/2010, AIP nº 880, Advertência, Centro de Ressocialização Feminino de
Itapetininga); (Prot. 3265/2010, Proc.0520/2010, AIP nº 882,  Interdição Parcial do Produto, Delcídio
de Sales Drogaria – ME)
TERMO DE INTERDIÇÃO   TRM ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3265/2010, Proc.0520/2010, TRM  nº 537 e TRM nº 538, Interdição do Produto, Delcídio de
Sales Drogaria – ME)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF – ÁREA DE MEIO AMBIENTE
(Prot.2125/2010, Proc. 0320/2010, AIF nº866, Neiva Maria Corrêa)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - AIP- ÁREA DE MEIO AMBIENTE
(Prot.2391/2010, Proc.0368/2010, AIP nº 458, Advertência, Lucia Prado Silveira Moretz); (Prot.2125/
2010, Proc. 0320/2010, AIP nº 457, Neiva Maria Corrêa)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA NRM – ÁREA DE MEIO AMBIENTE
(Prot.2125/2010, Proc. 0320/2010, NRM  nº441, Neiva Maria Corrêa)
DEFERIMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA
PORTARIA 344/98
(Prot.2382/2010, Proc. 0366/2010, Farmácia Farma 10 Barbosa Ltda – ME)
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO- L. T.A – ÀREA DE SAÚDE
(Prot. 1822/2010, Proc. 0266/2010, LTA nº 09/2010, Farmácia Farma 10 Avenida Ltda – ME)
DEFERIMENTO DE INUTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS –  ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1346/2010, Proc. 0011/2000, TRM nº 268, A Pharmacêutica Farmácia Ltda EPP); (Prot.1817/
2010, (Proc.0676/2009, TRM nº 525, Clínica R. Amaral S/C Ltda); (Prot.2265/2010, Proc.1768/2002,
Farma Flora Drogaria Itapetininga Ltda – ME); (Prot. 2002/2010, Proc. 0169/2004, TRM nº 635,
Dayane Renata dos Santos Palma – ME)

Eliane Maria Leite Alves
Coordenadora da Vigilância Sanitária

SINDICANCIA Nº. 27/2010
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. 5060/2010-01.

Itapetininga, 30 de novembro de 2.010.

REQUERIMENTO Nº. 38.111/2010
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:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 38.111/2010, em sindicância nº. 39/2010, determinando à respectiva Comissão, sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo de 30 dias, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 02 de dezembro de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0039/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao REQUERIMENTO Nº. 38.111/2010,  assim como nos termos do artigo
241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008, instaura o presente processo
administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando,
tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 02 de dezembro de  2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 3902/2010-01

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:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados nos Requerimentos protocolados
sob o nº. 38602/2010, em sindicância nº. 37/2010, determinando à respectiva Comissão sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo de 30 dias, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 01 de dezembro de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0037/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO N° 3902/2010-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de
2.008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades
mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 01 de dezembro de  2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
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REQUERIMENTO Nº. 38.675/2010

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:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 38.675/2010, em sindicância nº. 38/2010, determinando à respectiva Comissão, sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo de 30 dias, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 02 de dezembro de 2.010.

SINDICÂNCIA N° 0038/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao REQUERIMENTO Nº. 38.675/2010,  assim como nos termos do artigo
241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008, instaura o presente processo
administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido memorando,
tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 02 de dezembro de  2010.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária Raquel Muza de Oliveira, Auxiliar de
Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria Municipal de Educação, que tendo sido verificado o seu
não comparecimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fica pelo presente edital e pelo prazo
de 10 (dez) dias, a contar da publicação, convocado a se apresentar no Setor de Pessoal, findo prazo, será
demitido por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 10 de dezembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 088/2010
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 dezembro 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
EDERSON VICENTE MOTTA 34.809.879-0 226º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 08 de dezembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 089/2010
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 dezembro 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: Engenheiro Civil – Ref. 12
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ANDRE EDUARDO TURAZZA 5.686.765 4º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 08 de dezembro de 2010.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 385, DE 2 DE DEZEMBRO 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 38719, de 30 de novembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Iracema do Carmo Soares Vieira de Paula,
Diretora de Educação Básica, Faixa 05-B, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 12/12/2010, nos
termos do artigo 135, de Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
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
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 394, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o que consta do protocolado nº 35.695, de 3 de novembro de 2010, resolve:
Art. 1.º Exonerar, Christiane Merigh, Diretora do Departamento de Atenção em Saúde a partir de 30 de
novembro de 2010.

Art. 2.º Exonerar, Miriam Akiti Rodrigues Diretora do Departamento de Vigilância e Saúde, a partir de 30
de novembro de 2010.
Art. 3.º 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
REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 395, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o que consta do protocolado nº 35.695, de 3 de novembro de 2010, resolve:
Art. 1.º Nomear, Christiane Merigh, Diretora do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em
Saúde, a partir de 1º de dezembro de 2010.
Art. 2.º Nomear, Miriam Akiti Rodrigues Diretora do Departamento de Atenção em Saúde, a partir de 1º
de dezembro de 2010.
Art. 3.º 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 396, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Daniele Mara Vendramini Nunes Moraes, em comissão, para exercer as
funções de Diretor, Ref. V, junto a Secretaria Municipal de Saúde, lotada no Departamento de Avaliação,
Controle e Acompanhamento - DACA, a partir de 1º de dezembro de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 397, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Elaine Maria Leite Alves, em comissão, para exercer as funções de
Diretor, Ref. V, junto a Secretaria Municipal de Saúde, lotada no Departamento de Vigilância em Saúde, a
partir de 1º de dezembro de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 398, DE 7 DE DEZEMBRO 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 dezembro 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
JOSE MARIO DE OLIVEIRA 45.233.022-1     224º
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 399, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o Protocolado nº 35.145, de 27 de outubro de 2010, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Fica constituída a Diretoria do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município:
DIRETORIA
PRESIDENTE: ANGELA MARIA ANTUNES DE CARVALHO TAVARES
VICE-PRESIDENTE: CRISTIANE QUEIROZ AIRES MARTINS
1ª SECRETÁRIO (A): ANA LUCIA DE ALMEIRA PITA ROLLE
2° SECRETÁRIO (A): JULIO CÉSAR DE ALMEIDA
1ª TESOUREIRO (A): ALINE AUGUSTA SANTOS
2° TESOUREIRO (A): JARBAS AYRES RIBAS JUNIOR
CONSELHO DELIBERATIVO
ROSEMARA PEIXOTO DE CAMARGO
JOANA D’ARC VITTORELLI PIRES
VERA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
SIMONE APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
MARIA SUMICO TAMURA MARTINS
BERNADETE L. M. S. CANGELAR
MARCOS VINÍCIUS DE MORAES TERRA
ALCINA MARIA RUBBO DE LUCCA
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JOANA D’ARC VITTORELLI PIRES
VERA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
SIMONE APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS
MARIA SUMICO TAMURA MARTINS
BERNADETE L. M. S. CANGELAR
MARCOS VINÍCIUS DE MORAES TERRA
ALCINA MARIA RUBBO DE LUCCA
CLAUDETE ANDRADE DINIZ RABELO ORSI
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 400, DE 8 DE DEZEMBRO 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 38.935, de 1º de dezembro de 2010, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o funcionário Ricardo Ribeiro de Noronha, Auxiliar de Educação,
Ref. 07, lotado na Secretaria da Educação, a partir de 6/12/2010, nos termos do artigo 135, de Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
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

DECRETO Nº 713, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2010.
Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à construção da Escola
Municipal de Difusão Cientifica e Tecnológica
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de  Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, com base nos artigos 2º e 6º do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos do processo número 25810, protocolado nesta Prefeitura do Município de
Itapetininga na data de 12/08/2010,
DECRETA
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o
imóvel abaixo descrito e caracterizado na planta e memorial descritivo, que passa a fazer parte integrante
do presente Decreto, que de acordo com o Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, matrícula nº.
67.085, que consta pertencer a Zeneide de Jesus Diniz Vieira.
Um terreno urbano, de formato irregular, com benfeitorias, localizado no lado par da Rua Doutor
Coutinho, na quadra completada pelas Ruas Domingos José Vieira, Coronel Joaquim Leonel, João Roberto
de Camargo e Alfredo Maia, no município e comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e
confrontações: Inicia a descrição junto ao vértice 24, localizado no lado par da Rua Doutor Coutinho, na
divisa com imóvel de propriedade de Maria Roseli Carriel Cardenas; deste segue até o vértice 25, no
azimute 92°49’52", em uma distância de 6,14 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 26, no
azimute 92°24’37", em uma distância de 9,99 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 27, no
azimute 91°47’08", em uma distância de 2,04 metros, confrontando do vértice 25 ao vértice 27, com a
Rua Doutor Coutinho; defletindo à direita segue até o vértice 28, no azimute 144°33’50", em uma
distância de 8,27 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 29, no azimute 143°50’55", em uma
distância de 7,01 metros; defletindo à direita segue até o vértice 30, no azimute 146°59’31", em uma
distância de 2,68 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 31, no azimute 143°42’45", em uma
distância de 24,00 metros, confrontando do vértice 27 ao vértice 31, com imóvel de propriedade de Paulo
Moraes da Silva e Cantídio Alves do Amaral Filho; defletindo à direita segue até o vértice 32, no azimute
266°13’50", em uma distância de 6,18 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 33, no azimute
170°58’50", em uma distância de 15,31 metros, confrontando do vértice 31 ao vértice 33, com imóvel
de propriedade de Nilton Albuquerque; defletindo à direita segue até o vértice 34, no azimute 260°06’10",
em uma distância de 3,69 metros; defletindo à direita segue até o vértice 35, no azimute 261°02’53", em
uma distância de 7,14 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 36, no azimute 170°06’14", em
uma distância de 26,87 metros, confrontando do vértice 33 ao vértice 36, com imóvel de propriedade de
José Ferreira Rodrigues; defletindo à direita segue até o vértice 37 no azimute 273°25’36", em uma
distância de 10,29 metros, confrontando com a Rua Coronel Joaquim Leonel; defletindo à direita segue
até o vértice 38, no azimute 330°37’06", em uma distância de 19,08 metros; defletindo à esquerda segue
até o vértice 39, no azimute 242°11’22", em uma distância de 0,62 metros; defletindo à direita segue até
o vértice 7, no azimute 331°31’37", em uma distância de 16,53 metros, confrontando do vértice 37 ao
vértice 7, com imóvel de propriedade de Amadeu Vieira; defletindo à direita segue até o vértice 6, no
azimute 358°58’59", em uma distância de 9,95 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 5, no
azimute 337°10’01", em uma distância de 2,59 metro; defletindo à esquerda segue até o vértice 4, no
azimute 247°44’34", em uma distância de 0,12 metros; defletindo à direita segue até o vértice 3, no
azimute 337°12’28", em uma distância de 14,95 metros, confrontando do vértice 7 ao vértice 3, com
imóvel de propriedade de Zeneide de Jesus Diniz Vieira; defletindo à direita segue até o vértice 40, no
azimute 71°43’51", em uma distância de 8,41 metros; defletindo à esquerda segue até o vértice 24, início
da descrição, no azimute de 342°34’55", em uma distancia de 19,21 metros, confrontando do vértice 3
ao vértice 24, com imóvel de propriedade de Maria Roseli Carriel Cardenas; encerrando uma área de
1.930,88 m². EXISTINDO, neste terreno, barracão 1, com área construída de 405,55 m², barracão 2 com
área construída de 338,69 m², e uma casa sob nº 22 da Rua Doutor Coutinho com área construída de 170
m².
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação,
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do
orçamento vigente, suplementadas se necessárias.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de dezembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 714, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2010.
Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, área de terra destinada à construção da Escola
Municipal.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de  Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, com base nos artigos 2º e 6º do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956 e do artigo 73, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, e
Considerando os autos do processo número 2901, protocolado nesta Prefeitura do Município de Itapetininga
na data de 03/02/2010
DECRETA
Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública, a fim de ser desapropriado, por via amigável ou judicial, o
imóvel abaixo descrito e caracterizado na planta e memorial descritivo, que passa a fazer parte integrante
do presente Decreto, que de acordo com o Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, matrícula nº.
44.293, que consta pertencer a Marina Domingues Alves e outros.
Um terreno urbano, de formato irregular, localizado no lado par da Rua José Monteiro de Carvalho,
representado pelo Lote 18 da Quadra D, do Loteamento Vila Sonia, na quadra completada pelas Ruas
Angelo Evangelista da Silva, Minervina Leonel Vieira Cardoso e Edelvira Caetano Lobo, no município e
comarca de Itapetininga/SP, dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia a descrição junto ao
vértice 1, localizado no lado par da Rua José Monteiro de Carvalho, distante 22,50 metros da esquina com
a Rua Edelvira Caetano Lobo, na divisa com Lote 17 da Quadra D, do Loteamento Vila Sonia; deste segue
até o vértice 2, distante 42,50 metros da esquina com a Rua Angelo Evangelista da Silva, no azimute-
UTM 197°51’11", em uma distância de 10,00 metros, confrontando com a Rua José Monteiro de
Carvalho; defletindo à direita segue até o vértice 3, no azimute-UTM 287°51’11", em uma distância de
30,00 metros, confrontando com Lote 19 da Quadra D, do Loteamento Vila Sonia; defletindo à direita
segue até o vértice 4, no azimute-UTM 17°51’11", em uma distância de 10,00 metros, confrontando
com Lote 11 da Quadra D, do Loteamento Vila Sonia; defletindo à direita segue até o vértice 1, início da
descrição, no azimute-UTM de 107°51’11", em uma distancia de 30,00 metros, confrontando com Lote
17 da Quadra D, do Loteamento Vila Sonia; encerrando uma área de 300,00 m², EXISTINDO, neste
terreno, prédio residencial com área construída de 48,00 m² da Rua José Monteiro de Carvalho.
Art. 2º Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação,
para fins do disposto no artigo 15 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, alterado pela
Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação própria do
orçamento vigente, suplementadas se necessárias.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de dezembro de 2010.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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 Extrato do Aditamento do Contrato
 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratada: Empresa  Rádio Clube de Itapetininga Ltda.
 Aditamento: N° 05/2010
 Contrato: N° 13/2010
 Objeto do contrato: Prestação de serviços de transmissão radiofônica de eventos promovidos
 pelo Poder Legislativo.
 Objeto: Aditamento e Prorrogação do Contrato N° 10/2009.
Valor Global: R$56.906,40(cinquenta e seis mil novecentos e seis reais e quarenta centavos)
 Data da assinatura: 08 de dezembro de 2010.

 Heleno de Souza – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Na manhã da últi-
ma quarta-feira (dia 8), no
Paço Municipal, o Prefeito
Roberto Ramalho e a Secre-
taria de Promoção Social,
Eliana Fontes, receberam a
Delegação Chinesa, lidera-
da pelo Sr. Wu Yuxiong
(Diretor da Secretária de
Alívio a Pobreza e Desen-
volvimento da Região Autô-
noma de Guangxi Zhuang).

Na ocasião, a co-
mitiva trocou experiências
sobre o gerenciamento dos
projetos de inclusão social,
como são planejadas as ati-
vidades de assistência so-
cial aliadas ao desenvolvi-
mento econômico do muni-
cípio, além de aproveitar a
visita para criar possibilida-
des de acordos de coopera-
ção com a cidade.

“Para Itapetininga,
receber a visita dos chine-
ses, valoriza o que o municí-

Delegação Chinesa visita Itapetininga e conhece projetos
sociais

pio vem fazendo e desenvol-
vendo na área social, além
disso, é uma grande oportu-
nidade para a troca de expe-
riências daquele país e da
nossa cultura”, comentou a
Secretária de Promoção So-
cial de Itapetininga.

“Itapetininga está
quebrando as fronteiras do
desenvolvimento. Com o
mundo globalizado, ficou
muito mais fácil esse inter-
câmbio entre os países, essa
troca de informações sobre
a cultura de cada um, au-
mentando assim a relação de
cooperação e parceria entre
os povos”, finalizou o Pre-
feito de Itapetininga.

Conforme infor-
mações da Secretaria de
Promoção Social, a iniciati-
va foi realizada pela Asso-
ciação de intercâmbio eco-
nômico e cultural Brasil Chi-
na.
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Com a chegada
das festividades do Natal,
muitas vezes não sabemos
com o que presentar aquele
amigo, parente ou pessoa
que sempre lembramos nes-
sas datas especiais do ano.

Uma boa opção é
o “Bazar Beneficente de Na-
tal” do Fundo Social de
Solidariedade de Itapetinin-
ga, que terá início nesta se-
gunda-feira ( dia 13). São pa-

 “Bazar Beneficente de
Natal” do Fundo Social de
Solidariedade terá início

nesta segunda-feira
nos de prato, aventais, cen-
tros de mesa, bonecas, mó-
biles, caixinhas confeccio-
nadas em decoupagem, en-
feites em biscuit, jogos ame-
ricanos,  bordados, patch-
work, crochê e pedraria, co-
mercializados a preços aces-
síveis.

Segundo o FSS, os
produtos comercializados
são confeccionados pelos
alunos e toda a renda arre-

cadada com a venda é rever-
tida para a manutenção e am-
pliação dos cursos profissi-
onalizantes e de geração de
renda oferecidos pelo de-
partamento. 

O “Bazar Benefi-
cente de Natal” acontece de
segunda a sexta-feira, das
09 às 17 horas, na Praça Gas-
par Ricardo, s/n, centro. As
atividades prosseguem até
o dia 22 de dezembro.

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria e Educação, comuni-
ca que a partir da próxima
segunda-feira ( dia 13) os
pais que não tiveram nenhu-
ma das opções de Creches/
EMEIs atendidas, devem ir
à unidade escolar onde efe-
tuaram a inscrição e verificar

Pais não atendidos nas
Creches/EMEIs devem
escolher outras opções

se há interesse em mudar as
suas opções, de acordo com
as vagas remanescentes.

As trocas de op-
ções devem ser efetuadas no
período de 13 a 17 de de-
zembro, das 9 às 17h, nas
unidades escolares onde fo-
ram feitas as inscrições. A
divulgação da lista dos alu-

nos atendidos nesta 3ª fase
será feita no dia 20 de de-
zembro, devendo os pais
efetivarem as matrículas, no
período de 20 a 23 de de-
zembro.

Mais informações
pelo telefone 3272-9619 ou
na Secretaria Municipal de
Educação

Com o objetivo de
definir as ações para serem
realizadas nos próximos 30
anos, nos serviços de abas-
tecimento de água e na cole-
ta e tratamento de esgoto, a

Consulta pública para a
elaboração do Plano Municipal
de Saneamento acontece nesta

sexta-feira
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Planejamento, realiza nesta
sexta-feira( dia10) consulta
pública para a elaboração do
Plano Municipal de Sanea-

mento.
O evento é aberto ao

público e acontece às 18:30 h
no Polo da Universidade Aber-
ta do Brasil - UAB, na Av.Dr.
Ciro Albuquerque, nº 5.014.

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Educação, com o
objetivo de valorizar e apre-
sentar o trabalho desenvol-
vido pelos alunos da Rede
Municipal de Ensino duran-
te todo ano letivo promove
neste mês  de dezembro di-
versas apresentações de
coral e fanfarra das unida-
des municipais.

De acordo com a
Secretaria de Educação,
esses alunos ensaiam du-
rante o ano, músicas com te-
mas variados do popular ao
natalino, propício para esta
época do ano.

As apresentações
são abertas ao público e to-
dos estão convidados a

Prefeitura segue com
apresentação de coral e fanfarra

das unidades municipais
participar.

Confira a progra-
mação para os próximos
dias:

13/12 (2ª feira) – 9h30 – Paço
Municipal – Coral EMEIF
Profa. Helena de Oliveira
Plens 
13/12 (2ª feira) – 14h – Paço
Municipal – Coral das
EMEFs Profa. Hilda Weiss
Trench e
Therezinha Annunciato
14/12 (3ª feira) – 14h – Largo
dos Amores – Coral das
EMEFs Profa. Hilda Weiss
Trench e Therezinha
Annunciato
15/12 (4ª feira) – 19h30 –
Avenida Peixoto Gomide –
Coral das EMEIFs Profa.

Hilda Weiss Trench,There-
zinha Annunciato, Prof.
José Gomes da Silva Neto,
Profa. Nair do Carmo
Ferriello Mattos e Ana
Flávia Barreto Tonelli
16/12 (5ª feira) – 9h30–
Avenida Peixoto Gomide –
Fanfarra da EMEF
Profa.Hilda Weiss Trench
16/12 (5ª feira) – 15h – Paço
Municipal – Fanfarra da
EMEF Profa. Jandyra Vieira
Marcondes
20/12 (2ª feira) – 19h30 –
Passeio com saída no Largo
dos Amores, Monsenhor
Soares, Calçadão José
Bonifácio, rua Campos Sales
e Avenida Peixoto Gomide -
Fanfarra da EMEF Profa.
Jandyra Vieira Marcondes
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