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Criado  pela atu-

al Administração Muni-
cipal, o Semanário Oficial de
Itapetininga visa informar
você, cidadão Itapetininga-
no, sobre onde é aplicado o
seu dinheiro, recursos
conquistados junto às
esferas estaduais e federais
e quais são os benefícios
que a cidade oferece gratui-
tamente em prol da po-
pulação.

Nesta semana, o
Semanário Oficial de Ita-
petininga traz várias novi-
dades no setor da educação,
saúde, moradia, emprego e
cidadania, entre outros as-
suntos pertinentes do nos-
so município.

Devido às chuvas,
o Fundo Social de Solida-
riedade começou no último

  Itapetininga   começa o
ano traçando metas para o

desenvolvimento
dia 17 de janeiro a campa-
nha Itapetininga Solidária,
que visa arrecadar donati-
vos para as vítimas das chu-
vas decorrentes nos últimos
dias em todo o Estado de
São Paulo e na região Ser-
rana do Rio de Janeiro.

Também nesta edi-
ção, iremos apresentar a vo-
cê, morador de Itapetininga
e região, o “Parque do Co-
nhecimento de Itapetinin-
ga”, importante ferramenta
que irá fomentar o ensino
tecnológico dos alunos da
rede municipal, estadual e
privada do município.

Para a população
da Melhor Idade do Muni-
cípio, a partir de 24 de janei-
ro começam as inscrições
para o Programa Vila Digni-
dade, que funciona em par-
ceria entre a Prefeitura de Ita-

petininga, FUSSESP- Fundo
Social de Solidariedade e
Cultura do Estado de São
Paulo.

Atenção Bairros
de Itapetininga. Na próxima
semana começam os
Mutirões da Cidadania, que
tem como intuito executar
serviços e benfeitorias nos
bairros da cidade, desenvol-
vendo também ações em di-
versas áreas, como saúde,
promoção social, educação,
esporte, cultura e lazer. Fi-
que atento ao calendário e
locais.

E mais: Opções
de lazer, vagas de empre-
gos, inscrições para cur-
sos de capacitação e pro-
cesso seletivo para profes-
sor eventual da Rede Muni-
cipal de Ensino. Boa leitura
e até a próxima edição.

Semanário Oficial de Itapetininga
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CIDADE EDUCADORA

A tecnologia está
cada vez mais presente na
vida das crianças e adoles-
centes.  A cada dia, os pe-
quenos e jovens utilizam
mais cedo, desses recursos
para se comunicar, brincar
ou usar de ferramenta no
aprendizado.

Atualmente o mun-
do se baseia em novas
ciências e tecnologias. Para
as pessoas se desenvol-
verem utilizando os benefí-
cios que a tecnologia pode
oferecer, devem familiariza-
dos com a ciência.

Esse processo de
desenvolvimento implica
em novas metodologias e
novos espaços direciona-
dos exclusivamente para
introduzir o ser humano com
o mundo globalizado. Os
museus e espaços interati-
vos são uma dessas formas,
capazes de introduzir as
crianças e até mesmo os
adultos no mundo científico
e tecnológico.

Para fomentar o en-
sino tecnológico no municí-
pio, a Prefeitura de Itapeti-
ninga trabalha na elabora-
ção do Projeto da Escola
Municipal de Difusão Cien-
tífica e Tecnológica, que le-
vará o nome de “Parque do
Conhecimento de Itape-
tininga”.

Prefeitura de Itapetininga construirá
Parque do Conhecimento

Para a construção
do projeto em Itapetininga,
além de buscar parcerias e
exemplos bem sucedidos, a
Administração Municipal
conheceu projetos como o
Cata Vento, Estação Ciência
da USP, ambos em São
Paulo, Museu de Ciências e
Tecnologia, da PUC, do Rio
Grande do Sul, Sabina de
São Caetano do Sul e o
Pavilhão do Conhecimento,
de Lisboa.

O Parque do Conhe-
cimento terá como intuito
contribuir com o estímulo do
conhecimento científico e a
difusão da cultura científica
e tecnológica entre os
cidadãos. Além disso, o es-
paço funcionará em paralelo
ao dia a dia escolar do aluno
em parceria na construção
do conhecimento dos estu-
dantes da rede municipal de
ensino e de toda a comuni-
dade escolar.

O projeto atenderá
principalmente os alunos da
Rede Municipal, que conta
hoje com aproximadamente
14.000 alunos nas 73 unida-
des de ensino, sendo 30 de
Ensino Infantil e 42 unida-
des de Ensino Fundamental,
algumas delas com ensino
em tempo integral.

O centro disponi-
bilizará atividades de arte e

ciência, promoverá oficinas
experimentais para facilitar a
compreensão do mundo das
ciências, desenvolverá uma
temática diversificada
interligando várias ciências
como: biologia, química,
física, matemática e astro-
logia. O espaço também ca-
pacitará professores do ensino
fundamental e médios, atua-
lizando os profissionais e
incentivando-os a levar para
a sala de aula atividades lúdicas
e mais prazerosas para o
aprendizado do aluno.

A iniciativa da Pre-
feitura de Itapetininga receberá
o apoio do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia- Secretaria
de Ciências e Tecnologia
para Inclusão Social- De-
partamento de Difusão e Po-
pularização Ciência e Tec-
nologia, Associação Ami-
gos da Ciência, Estação
Ciência da USP, Instituto de
Física- Universidade de São
Paulo, Conselho Municipal
de Educação de Itapetinin-
ga, Faculdade de Educação
da Universidade de São
Paulo, Fundação de Ciên-
cias e Tecnologia- Cientec,
SENAC, SENAI, SESI, Ins-
tituto Federal de São Paulo-
IFSP, Faculdade de Tec-
nologia- FATEC e ETEC- Es-
cola Técnica Professor Edson
Galvão.
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Em Itapetininga a
população idosa vem cres-
cendo a cada ano. Essa par-
cela, já representa 10,28%
dos moradores de Itape-
tininga, cerca de 14.920 pes-
soas. E para atender esse
público, a Prefeitura de Ita-
petininga, tem buscado in-
vestir em projetos sociais,
que garantam uma melhor
qualidade de vida a essas
pessoas.

Nesta segunda-
feira( dia 24), terá início em
Itapetininga as inscrições
para o programa habitacio-
nal “Vila Dignidade”, que
prevê a construção  de 16
moradias no município, di-
recionadas as pessoas da
melhor idade Para participar
o interessado deve ter 60

 CIDADE SOLIDÁRIA

Cumprindo o pla-
no de recuperação de
diversas ruas do município,
estabelecido pela Adminis-
tração Municipal, a Secreta-
ria de Obras e Serviços ini-
ciou o recapeamento da
principal rua do Jardim Fo-
gaça, a  Avenida Joaquim
Fogaça de Almeida Neto

Por meio de um
convênio firmado entre o
Executivo e a Secretaria de
Planejamento do Estado de São
Paulo, as obras de recapea-

Inscrições para o programa
habitacional “Vila Dignidade”
começam nesta segunda-feira

anos ou mais, renda mensal
de até dois(2) salários mí-
nimos, independentes para
a realização de atividades de
vida diária; sem vínculos
familiares sólidos e residir
em Itapetininga há pelo me-
nos dois anos.

Conforme o Fundo
Social de Solidariedade, as
inscrições acontecem até o
próximo dia 4 de fevereiro,
das 9 às 15 horas no Audi-
tório Municipal “Alcides
Rossi”, anexo ao Paço “Joa-
quim Aleixo Machado”, 
localizado à Praça dos Três
Poderes, 1000, Jardim Mara-
bá. 

Com o objetivo de
garantir moradia digna e
assistência social à popula-
ção idosa de baixa renda do

município, a “ Vila Dignida-
de”, será construída  já no
primeiro semestre de 2011 no
Loteamento Morada do Sol.

As casas serão
idealizadas com vários itens
de segurança e acessibilida-
de como barras de apoio,
pias e louças sanitárias em
altura adequada, portas e
corredores mais largos,
interruptores em quantida-
de e altura ideais, rampas e
pisos antiderrapantes.

Além disso, o pro-
grama também oferecerá
sala conjugada à cozinha,
dormitório, banheiro, área
de serviço, projeto paisa-
gístico, salão para festas,
reuniões e cursos, num in-
vestimento de R$
1.415.535,45.

CIDADE EMPREENDEDORA

Prefeitura inicia recapeamento da rua
principal do Jardim Fogaça

mento no Jardim Fogaça
devem atender ainda, as
vias a Avenida Chaquib Ozi
e a Rua An-tonio Fanaro.

Na execução des-
ses trabalhos estão pre-
vistas a recuperação de
9.840 m² do pavimento e de
base, o recapeamento asfál-
tico de 31.927,07m² de vias
e a drenagem superficial e
profunda (galeria de águas
pluvias) de 783,5m, um
investimento próximo a um
milhão de reais.
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 004/2011

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 24 à 28 de janeiro de 2011, 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
ABILIO ORTIZ 5.786.213-0 45º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de janeiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 005/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 24 à 28 de janeiro de 2011, 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: Assistente Social – Ref 11
Nome R.G. Classificação
GIOVANA BONIN WELLENDORF    32.787.969-5                     12º
RAQUEL DE MEDEIROS ALVES  18.106.686      13º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 19 de janeiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 15, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Rosa Maria Isaac Ferreira, em comissão, para exercer as funções de
Diretor, Ref. V, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, lotada no Departamento Técnico, a partir
de 3  de janeiro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 16, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando o requerimento nº 384, de 06 de janeiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o funcionário Pedro Paulo Silva de Almeida, Operador de
Máquina, Ref. 08, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 10/01/2011, 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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 17, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, Adilson da Silva Silveira, do cargo em comissão de Chefe III, da Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente, a partir de 18/01/2011.
Art. 2º Exonerar Ana Paula Sóglia, do cargo em comissão de Assessor IV, da Secretaria de Saúde, a partir
de 18/01/2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 18, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em comissão, Ana Paula Sóglia para exercer as funções de Chefe III, junto a Secretaria
Municipal de Saúde, lotada no Departamento Técnico, a partir de 18/01/2011.
Art.2º Nomear em comissão, Adilson da Silva Silveira para exercer as funções de Assessor IV, junto a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, lotado no Departamento de Assessoria Técnica,
partir de 18/01/2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

DECRETO Nº 720, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Função Comissionada Técnica da Secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente para a Secretaria de Saúde.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Chefe III,  comissionado da Secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente para a Secretaria de Saúde, correspondente ao nível de escalonamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de janeiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 721, DE 18 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Função Comissionada Técnica da Secretaria de Saúde para Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor IV,  comissionado da Secretaria de Saúde para Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao nível de escalonamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias de janeiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os moradores do bairro São Roque a participarem da Eleição de Diretoria e Aprovação
de Estatuto da Associação de Pequenos Produtores Rurais do bairro a realizar-se no dia 29 de janeiro de
2011 às 19 horas na Igreja São Roque.

Itapetininga, 14 de janeiro de 2011.
Erivaldo Veríssimo

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Cientificamos a senhora Maria Aparecida Vasconcelos sobre Notificação de Recolhimento de Multa,
NRM nº 442, sendo seu prazo para recolhimento de multa   contado a partir de 5 dias da publicação, visto
que a  mesma recusou o recebimento  via AR.

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 19 de Janeiro de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot.3425/2010, Proc. 0534/2010, Mel Gobor Ltda ME); (Prot.3264/2010, Proc. 0519/2010, Gleice
Ely Ribeiro Badia e Cia Ltda –ME); (Prot.0036/2011, Proc. 0006/2011, Ronaldo Adriano Monteiro -
ME); (Prot. 3440/2010, Proc.0537/2010, Jerônimo Aparecido Baptista- ME)
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO –ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 3235/2010, Proc. 0508/2010, Rodrigo Monteiro Gimenez de Oliveira – ME); (Prot. 3436/2010,
Proc. 0536/2010, Filomena Rodrigues de Paula – MEI)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0048/2011, Proc. 0007/2011, Sonoda e Onoda Ltda – ME); (Prot. 3210/2010, Proc. 0504/2010,
Raquel Antunes 156.675.768-13)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3470/2010, Proc. 0112/2004, Duratex S/A); (Prot.3429/2010, Proc.0256/2010, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Itapetininga); (Prot. 3453/2010, Proc. 0063/2003, Leôncio de Oliveira Júnior);
(Prot. 3454/2010, Proc. 1326/1997, Ivan Baruffaldi); (Prot. 0009/2011, Proc.0093/2001, Rofep Serviço
de Dedetização Sanitização Ltda ME); (Prot. 0018/2011, (Proc.1070/1997, 3M do Brasil Ltda); (Prot.
0028/2011, Proc.0014/2010, Rosely Alves da Costa Moraes Rodrigues); (Prot.0011/2011, Proc. 0332/
1987, Clínica Dentária Itapetininga); (Prot. 0027/2011, Proc. 0036/2001, SME Serviços Médicos
Especializados Itapetininga S/C Ltda); (Prot. 0023/2011, Proc. 0255/2002, Maura Regina Laureano)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS –    RESPONSÁVEL LEGAL E CNPJ – ÁREA DE
SAÚDE
(Prot. 3469/2010, Proc. 0112/2004,  Duarte Francisco Gênio Filho, Duratex S/A)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2730/2010, Proc. 0406/2010, AIF nº 619, Josemeire de Campos Antunes – ME); (Prot. 3132/
2010, Proc. 0490/2010, AIF nº 0939, Paulo Ayres de Oliveira Neto)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2730/2010, Proc. 0406/2010, AIP nº 726, Advertência,  Josemeire de Campos Antunes – ME);
(Prot. 3132/2010, Proc. 0490/2010, AIP nº 0720, Paulo Ayres de Oliveira Neto)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA – NRM- ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3132/2010, Proc. 0490/2010, NRM nº 0474, Paulo Ayres de Oliveira Neto)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância em Sanitária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 152/2010 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial (REGISTRO
DE PREÇOS) n.º 152/2010 - Processo n.° 220/2010, que objetiva aquisição de toner e cartuchos novos
para impressoras de todas as Secretarias pelo período de 12 meses, realizado conforme Ata de Sessão
Pública, datada de 26 de Novembro 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: 1) PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO
– ME: Item 01 – 20 unid de CARTUCHO (JT) TO46120 COR PRETO, marca W.P, no valor unitário de
R$4,00; Item 02– 20 unid de CARTUCHO (JT) TO47220 COR CYAN, marca W.P, no valor unitário de
R$4,00; Item 03 – 20 unid de CARTUCHO (JT) TO4320 COR MAGENTA, marca W.P, no valor unitário
de R$4,00; Item 04 – 20 unid de CARTUCHO (JT) TO47420 COR YELLOW, marca W.P, no valor
unitário de R$4,00; Item 09 – 40 unid de TONER CB 541 A COR CYAN, marca W.P, no valor unitário
de R$119,90; Item 11 – 40 unid de TONER CB 543 A COR MAGENTA, marca W.P, no valor unitário de
R$119,90; Item 18 – 793 unid de TONER Q 2612 A COR PRETO, marca W.P, no valor unitário de
R$23,60; Item 21 – 72 unid de CARTUCHO (JT) PG 40 COR PRETO, marca W.P, no valor unitário de
R$65,00; Item 34 – 24 unid de CARTUCHO (JT) C 6625 A COR COLORIDO  , marca W.P, no valor
unitário de R$47,00; Item 47 – 28 unid de TONER Q 5949 A COR PRETO, marca W.P, no valor unitário
de R$77,00; 2) DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA – EPP: Item 05 – 60 unid de
CARTUCHO (JT) CB 336 WL COR PRETO, marca DSI, no valor unitário de R$27,00; Item 10 – 41 unid
de TONER CB 542 A COR YELLOW U UN 27, marca DSI, no valor unitário de R$120,00; Item 12 – 588
unid de TONER 64035SA COR PRETO, marca DSI, no valor unitário de R$343,00; Item 19 – 24 unid de
TONER 12A8405 COR PRETO, marca DSI, no valor unitário de R$95,00; Item 27 – 12 unid de
CARTUCHO (JT) C 9396 A COR PRETO, marca DSI, no valor unitário de R$43,00; Item 28 – 12 unid
de CARTUCHO (JT) C 9391 A COR CYAN, marca DSI, no valor unitário de R$35,00; Item 29 – 12 unid
de CARTUCHO (JT) C 9392 A COR MAGENTA, marca DSI, no valor unitário de R$35,00; Item 30 – 12
unid de CARTUCHO (JT) C 9393 A COR YELLOW, marca DSI, no valor unitário de R$35,00; Item 31
– 30 unid de CARTUCHO (JT0 C 9362 WL COR PRETO, marca DSI, no valor unitário de R$24,80; Item
32 – 24 unid de CARTUCHO (JT) C 9361 WL COR COLORIDO, marca DSI, no valor unitário de
R$40,00; Item 35 – 24 unid de CARTUCHO (JT) C 6578 A COR COLORIDO, marca DSI, no valor
unitário de R$41,00; Item 37 – 72 unid de CARTUCHO (JT) C 6578 A COR COLORIDO, marca DSI, no
valor unitário de R$64,80; Item 44 – 12 unid de TONER SCX D 553 B/SEE COR PRETO, marca DSI, no
valor unitário de R$200,00; Item 46 – 42 unid de TONER Q 2613 X COR PRETO, marca DSI, no valor
unitário de R$83,00; Item 50 – 60 unid de CARTUCHO 51645 A COR PRETO, marca DSI, no valor
unitário de R$40,00; Item 51 – 122 unid de TONER 12 A 7612 COR PRETO, marca DSI, no valor
unitário de R$250,00; Item 54 – 20 unid de TONER 106E01159 COR PRETO, marca DSI, no valor
unitário de R$150,00; 3) JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO – ME: Item 06 – 48 unid CARTUCHO
(JT) CB 338 WL COR COLORIDO, marca EDELTEC, no valor unitário de R$30,20; Item 13 – 36 unid
de TONER C5222KS COR PRETO, marca LEXMARK, no valor unitário de R$386,00; Item 14 – 36
unid de TONER C5222 CS COR CYAN, marca LEXMARK, no valor unitário de R$411,00; Item 15 – 36
unid de TONER C 5222 MS COR MAGENTA, marca LEXMARK, no valor unitário de R$411,00; Item
16 – 36 unid de TONER C 5222 YS COR YELLOW, marca LEXMARK, no valor unitário de R$411,00;
Item 22 – 72 unid de CARTUCHO (JT) CL 41 COR COLORIDO, marca CANON, no valor unitário de
R$60,00; Item 24 – 24 unid de TONER 12038SL COR PRETO, marca CANAL VERDE, no valor
unitário de R$52,40; Item 26 – 52 unid de CARTUCHO (JT) C 9352 AL COR COLORIDO, marca
EDELTEC, no valor unitário de R$31,40; Item 33 – 05 unid de TONER ML 2851 ND COR PRETO,
marca EDELTEC no valor unitário de R$95,00; 4) L.B. MORENO – ME: Item 07 – 481 unid de TONER
CB 435 A COR PRETO, marca POTENCIAL no valor unitário de R$30,00; Item 08 – 40 unid de TONER
CB 540 A COR PRETO, marca POTENCIAL no valor unitário de R$74,00; Item 39 – 24 unid de TONER
CB 435 A COR PRETO, marca POTENCIAL no valor unitário de R$30,00; Item 42 – 12 unid de
CARTUCHO (JT) C 6614 N COR PRETO, marca POTENCIAL no valor unitário de R$15,90; Item 48
– 76 unid de CARTUCHO C 8728 AL COR COLORIDO, marca POTENCIAL no valor unitário de
R$27,00; 5) LINE PRINT CARTUCHOS LTDA – EPP: Item 20 – 174 unid de TONER CB 436 A COR
PRETO, marca LINE PRINT no valor unitário de R$27,00; Item 25 – 62 unid de CARTUCHO (JT) C
9351 AL COR PRETO, marca LINE PRINT no valor unitário de R$18,00; Item 41 – 36 unid de TONER
SCX D4200A COR PRETO, marca LINE PRINT no valor unitário de R$49,00; Item 45 – 42 unid de
TONER C 7115 A COR PRETO, marca LINE PRINT no valor unitário de R$30,00; Item 49 – 99 unid
de CARTUCHO C 8727 BL COR PRETO, marca POTENCIAL no valor unitário de R$15,00. Conforme
ata de sessão pública, foram fracassados os itens: Item 17 – 12 unid de TONER 12A7362 COR PRETO;
Item 23 – 12 unid de TONER 08 A 0478 COR PRETO; Item 36 – 12 unid de  CARTUCHO (JT) C 6650
BL COR PRETO; Item 38 – 524 unid de FITA PADRAO EPSON LX 300;
item 40 – 12 unid de TONER 12 A 7462 COR PRETO; Item 43 – 12 Unid de CARTUCHO (JT) 51649
N COR COLORIDO; Item 52 – 10 unid de TONER Q 5942 X COR PRETO; Item 53 – 12 unid de TONER
TN 350 COR PRETO.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2010 (ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS). De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade
Pregão Presencial (REGISTRO DE PREÇOS) n.º 174/2010 - Processo n.° 247/2010, que objetiva
a contratação de empresa para fornecimento de material de enfermagem para a Central de
Materiais de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações
constantes no anexo I do Edital, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 10 de
Dezembro 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: 1)QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP: Item 01 – 2500 unid de sonda
uretral nº 06, marca: Embramed, no valor unitário de R$0,28; Item 06 – 10 unid de estetoscópio
duplo adulto/infantil para uso adulto e pediátrico, marca Solidor, no valor unitário de R$7,46; Item 10 –
05 unid de pinça profissional medina 2mm 24 cm, marca Golgran, no valor unitário de R$75,00; Item 11
– 05 unid de pinça profissional medina 4mm 24 cm, marca Golgran, no valor unitário de R$75,00; Item
12 – 05 unid de pinça profissional medina 3mm 24 cm, marca Golgran, no valor unitário de R$60,00; 2)
Cirúrgica União Ltda: Item 02 – 10 unid de ambu reanimador manual neonatal autoclavavel, marca
Protec, no valor unitário de R$128,00; Item 03 – 30 unid de ambu – reanimador manual infantil
autoclavavel, marca Protec, valor unitário de R$113,00; Item 04 – 22 unid de ambu – reanimador manual
adulto autoclavável, marca Protec, no valor unitário de R$128,00; Item 05 – 50 unid  de umidificador de

oxigênio tampa e corpo de nylon com rosca em metal, marca Protec, no valor unitário de R$6,45; 3)
EGLES COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. ME: Item 07 –
50 unid de aparelho para aferir pressão arterial infantil (esfigmomanometro), marca Sankey, no valor
unitário de R$65,00; Item 08 – 05 unid de  aparelho de pressão aneroíde para aferir pressão arterial adulto
para obeso, marca Solidor, no valor unitário de R$75,00. Conforme ata de sessão pública, foi fracassado
o item 09 – 05 unid de pinça para biopsia interina profunda mediana 1 mm. Itapetininga, 20 de janeiro de
2011. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO SME Nº 02/2011, de 06 de janeiro de 2011.

Dispõe sobre a elaboração do Calendário Escolar para o ano letivo 2011 para as escolas municipais de
Educação Básica. A Secretária da Educação, no uso de suas atribuições, resolve:
Artigo 1º - As escolas municipais deverão organizar o calendário do ano letivo de 2011 garantindo o
mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual mínima de 800
(oitocentas) horas na Educação Infantil e 1000 (mil) horas no Ensino Fundamental.
Parágrafo 1º - Às turmas de Educação de Jovens e Adultos, deverão ser garantidos o mínimo de 100 (cem)
dias letivos e carga horária de 300 (trezentas) horas em cada semestre do ano letivo de 2011.
Parágrafo 2º: Consideram-se como de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas
atividades regulares de aula ou outras atividades didático-pedagógicas com o controle de freqüência dos
alunos e sob a orientação dos professores.
Artigo 2º - Todas as unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental deverão elaborar seus
calendários com a participação dos docentes, coordenadores de escola e diretores e ratificado pelo
Conselho de Escola.
Parágrafo único - Os calendários escolares deverão ser encaminhados aos Supervisores de Ensino até o dia
28/02/2011 para aprovação e homologação da Secretária de Educação.
Artigo 3º - Na elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2011, a escola deverá observar:
I - férias docentes de 30 dias, no período de 03/01/2011 a 01/02/2011;
II- recesso escolar: períodos de 03/01 a 21/01/2011, 04/07 a 15/07/2010 , 10 e 11/10 e de 23/12 a 31/12/
2011;
III – Atribuição de classes a professores excedentes e informações administrativas: 02/02/2011;
IV – Reunião de planejamento e organização escolar: dia 08/02/2011, na unidade escolar;
V- início do ano letivo: 9 de fevereiro de 2011;
VI – Período de atividades didático-pedagógicas (aulas):
a)Primeiro Bimestre: 09/02 a 29/04/2011 – 53 dias;
b)Segundo Bimestre: 02/05 a 01/07/2011: 43 dias;
c)Terceiro Bimestre: 18/07 a 30/09/2011: 54 dias;
d)Quarto Bimestre: 03/10 a 22/12/2011: 50 dias
VII – Reunião Pedagógica/Formação em serviço, conforme cronograma do Departamento Técnico
Pedagógico;
VIII - Reunião de replanejamento: deverá ser agendada para as segundas semanas dos meses de maio,
agosto e outubro, em horário de HAC;
IX - Reuniões de Conselho de Escola: 04 (quatro) ao ano, sem suspensão de aulas, em horário de HAC;
X - Conselho de classe/série e Avaliação do Plano de Trabalho Bimestral da Educação Infantil: 04 (quatro)
ao ano sem dispensa de alunos;
XI - Reuniões da APM ou Unidade Executora: mínimo de 02 (duas) ao ano, sem suspensão de aulas;
XII - Reuniões de pais: 05 (cinco) ao ano, sem dispensa de aulas;
XIII – Mostra dos Trabalhos das EMEI(s) e EMEIF(s);
XIV – Encerramento do Projeto “Jovens Empreendedores – SEBRAE”;
XV – Formatura do “PROERD”, conforme cronograma da Polícia Militar;

XVI – IV Encontro de Educadores: 13, 14 e 15/10/2011 – palestras para todos os profissionais
do Quadro do Magistério, considerando o horáriode trabalho. Não haverá dispensa de aulas para
alunos matriculados em período integral;
XIX – Avaliação da escola, sem dispensa de alunos, envolvendo toda equipe escolar, no mês de dezembro,
em horário de HAC;
 XX - término do ano letivo em 22 de dezembro de 2011.
Artigo 4º - As atividades de recuperação da aprendizagem do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental
ocorrerão de forma paralela dentro do horário normal de aula, envolvendo todos os alunos;
Artigo 5º - As provas mensais e bimestrais, bem como o período de recuperação paralela e recuperação
final, devem constar do calendário escolar.
Artigo 6º - Após a homologação do calendário, não será permitida qualquer alteração sem autorização
prévia do Supervisor de Ensino.
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Artigo 7º - Com exceção das datas já fixadas em lei e nesta resolução, somente poderá haver suspensão de
aulas por determinação do Prefeito Municipal.
Artigo 8º - O Anexo II poderá ser utilizado como sugestão de calendário escolar.
Artigo 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.
Artigo 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada outras disposições
em contrário.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

Resolução SME nº 03/2011, de 06 de Janeiro de 2011.

Disciplina o horário de trabalho semanal do Diretor de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino,
para o ano de 2011.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º - O Diretor de Educação Básica terá jornada semanal de 40 (quarenta) horas na seguinte
conformidade:
I – 8 (oito) horas diárias, preferencialmente, sendo 4 (quatro) horas no período da manhã e 4 (quatro)
horas no período da tarde.
II – no dia de HAC o horário poderá ser modificado para participar e/ou presidir reuniões na unidade.
Parágrafo único – O Diretor deverá participar de todas as reuniões ou formação em serviço, quando
convocado, ainda que o horário da convocação não coincida com o homologado.
Artigo 2º - O Diretor de Educação Básica que optou pela jornada semanal de 30 (trinta) horas cumprirá na
seguinte conformidade:
I – 6 (seis) horas diárias, preferencialmente, sendo 3 (três) horas no período da manhã e 3 (três) horas no
período da tarde.
II – No dia de HAC o horário poderá ser modificado para participar e/ou presidir  reuniões na unidade.
Parágrafo único –  – O Diretor deverá participar de todas as reuniões ou formação em serviço, quando
convocado, ainda que o horário da convocação não coincida com o homologado.
Artigo 3º - O Diretor deverá organizar, por período, uma escala com os nomes dos professores que ficarão
responsáveis pela unidade escolar, em sua ausência.
Artigo 4º - Todos os Diretores deverão encaminhar seu horário, em duas vias, devidamente assinadas, para
a Supervisão de Ensino, até o dia 18/02/2011, para a homologação.
§ 1º - Após homologação o documento retornará à unidade escolar, onde deverá ser afixado em local
visível.
§ 2º - Alterações posteriores no horário de trabalho do Diretor deverão ser encaminhadas à Secretaria
Municipal de Educação, para devida homologação.
Artigo 5º - Fica revogada a Resolução SME nº. 12/2010, de 18 de janeiro de 2010 e as disposições em
contrário.

Suzana Eugênia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

Resolução SME nº 04/2011, de 06 de janeiro de 2011.
Disciplina a Remoção por Permuta de Professor e de Diretor de Educação Básica da Rede Municipal de
Ensino, para o ano de 2011.
A Secretária de Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - A Remoção por Permuta, para o ano de 2011, de Professor de Educação Básica e de Diretor de
Educação Básica, nos termos dos Artigos 33 e 34, da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, republicada
com as devidas alterações pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007, obedecerá ao disposto na
presente Resolução.
Artigo 2º - A inscrição para a Remoção por Permuta deverá ser instruída, na seguinte conformidade:-
I - Requerimento único dos 02 (dois) interessados, dirigidos à Secretária Municipal de Educação, conforme
consta no Anexo I, desta Resolução.
II - Declaração única, dos 02 (dois) interessados, constando itens relacionados no Anexo II, desta
Resolução.
Artigo 3º - Não poderá se inscrever no processo para Remoção por permuta o
integrante do Quadro do Magistério que no ano base, estiver licenciado sem vencimentos, por licença-
saúde, por período superior a 180 (cento e oitenta) dias ou que tiver sofrido qualquer penalidade
administrativa resultante de processo administrativo.
§ 1º - Não terão direito a inscrever-se na Remoção por Permuta os candidatos que estiverem afastados de
seus cargos para tratarem de assuntos particulares, aqueles que se removeram por permuta nos últimos 03
(três) anos (2008, 2009 e 2010) e os que se efetivaram no cargo/função no ano de 2011.
§ 2º - Os Professores I e /ou II e os Diretores de Educação Básica que se removeram, nos termos da
Resolução SME nº 411/2010, de 08/09/2010, não poderão participar do processo de Remoção por
Permuta no ano de 2011.
Artigo 4º - As inscrições para Remoção por Permuta deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Educação de Itapetininga, situada na Rua General Carneiro, nº 390, Centro, no dia 02 de fevereiro de
2011, das 12h às 17h.
Artigo 5º - A documentação que instruirá o pedido de Remoção por Permuta deverá ser entregue
pessoalmente pelos candidatos ou por seu procurador na Secretaria Municipal de Educação, diretamente
para a Supervisão de Ensino.
Parágrafo Único - Será objeto de indeferimento, o processo que estiver com as informações ou dados
incompletos, que não atenderem às exigências desta Resolução, bem como por conveniência da
Administração, desde que devidamente justificados.
Artigo 6º - Compete à Secretária Municipal de Educação a decisão dos pedidos de Remoção por Permuta,
a notificação e a publicação do despacho aos interessados no dia 04/02/2011.
Artigo 7º - Qualquer pedido de reconsideração referente ao indeferimento do processo de Remoção por
Permuta, deverá ser interposto no dia 07/02/2011, das 09h às 16horas, na Secretaria Municipal de
Educação, diretamente para a Supervisão de Ensino.
Parágrafo Único - O pedido de reconsideração deverá ser dirigido à Secretária Municipal de Educação em
requerimento único dos 02 (dois) interessados. A decisão do pedido será notificada aos interessados no
mesmo dia (07/02/2011).
Artigo 8º - O pedido de recurso poderá ser efetuado, somente quando o pedido de reconsideração for
indeferido;
Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito do Município de Itapetininga em requerimento

único dos 02 (dois) interessados.
Artigo 9º - Os atos da Remoção por Permuta serão afixados na Secretaria Municipal de Educação e
publicados no Semanário Oficial. Seus atos produzirão efeitos assim que os Professores e/ou Diretores de
Educação Básica removidos, entrarem em exercício na nova unidade escolar no dia 08/02/2011.
Artigo 10 - O Professor e Diretor de Educação Básica, removidos por permuta nos termos desta Resolução,
ficarão impedidos de participarem de Concurso de Remoção pelo período de 03 (três) anos.
Artigo 11 - Não terão direito a Remoção por Permuta, candidatos aos quais faltarem 05 (cinco) anos ou
menos, para completar o tempo exigido por Lei, para aposentadoria voluntária e/ou compulsória.
Artigo 12 – Os Professores de Educação Física que se removeram e/ou escolheram sede de exercício em
2010 não poderão participar do processo de Remoção por Permuta em 2011.
Artigo 13 – Os casos não previstos nesta Resolução serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação.
Artigo 14 – Fica revogada a Resolução da SME nº.15/2010, de 26/01/2010 e as disposições em contrário.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

SINDICANCIA Nº. 19/2010

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 jurídico com deliberação SNJ Nº. 99/
2011-01.

Itapetininga, 14 de janeiro de 2.011.

SINDICÂNCIA N° 0019/2010

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, vem, em atenção ao MEMORANDO N° 99/2011-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
assim como nos termos do artigo 243, I, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008, encaminhar
para arquivarmento o presente processo administrativo de sindicância que foi constituído para apuração
das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 14 de janeiro de 2011.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Autos nº 01/2.011

Portaria nº 01/2.011
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a agressão a aluno no
seu local de trabalho, quer seja, EMEI Nair do Carmo F. Matos, conforme Portaria nº 01, de 06 de janeiro
de 2.011.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 02/2.011
Portaria nº 02/2.011

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a servidora pública
municipal que afastou-se do exercício de sua função, através de licença saúde no primeiro dia de labor,
conforme Portaria nº 02, de 07 de janeiro de 2.011.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 03/2.011
Portaria nº 03/2.011

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a desídia, conforme
Portaria nº 03, de 07 de janeiro de 2.011.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 04/2.011
Portaria nº 04/2.011

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa ao servidor público
municipal que apresentou inúmeras faltas injustificadas em período de estágio probatório, bem como,
declarou estar trabalhando em outra empresa, conforme Portaria nº 04, de 07 de janeiro de 2.011.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos
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Autos nº 10/2.010

Portaria nº 10/2.010
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa à conduta incompatível
com o cargo público, conforme Portaria nº 11, de 28 de dezembro de 2010.

Itapetininga, 28 de dezembro de 2010.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 13/2.010
Portaria nº 13/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a uso indevido de
veículo municipal, conforme Portaria nº 13, de 27 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 14/2.010
Portaria nº 14/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a colisão de veículo
municipal, conforme Portaria nº 13, de 28 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 15/2.010
Portaria nº 15/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a colisão de veículo
municipal, conforme Portaria nº 15, de 28 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 16/2.010
Portaria nº 16/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos
do Decreto municipal nº 575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência,
instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa
a colisão de veículo municipal, conforme Portaria nº 16, de 28 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 17/2.010
Portaria nº 17/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a crime de peculato,
conforme Portaria nº 17, de 28 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 18/2.010
Portaria nº 18/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a colisão de veículo
municipal, conforme Portaria nº 18, de 28 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 19/2.010
Portaria nº 19/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior,
nos termos do Decreto municipal nº 575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de
competência, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual
responsabilidade relativa ao furto de um micro computador, localizado no CRAS da Vila Rio Branco,
nesta, conforme Portaria nº 19, de 29 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior-Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 20/2.010
Portaria nº 20/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº
575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa ao exercício de
suas funções com desídia, conforme Portaria nº 20, de 30 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 21/2.010
Portaria nº 21/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº
575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa ao furto do estepe
relacionado ao veículo - marca Fiat Doblo 1.8, flex, cor prata, placa BNZ – 3106, pertencente a esta
Fazenda Pública Municipal, conforme Portaria nº 21, de 29 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 22/2.010
Portaria nº 22/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº
575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a improbidade
administrativa, conforme Portaria nº 22, de 29 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 23/2.010
Portaria nº 23/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº
575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a desídia, conforme
Portaria nº 23, de 29 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

Autos nº 24/2.010
Portaria nº 24/2.010

O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº
575, de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a assédio moral e
apropriação indébita, conforme Portaria nº 24, de 29 de dezembro de 2.010.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 002, de 17 de Janeiro de 2.011.
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. 000702/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 106, Inciso III, Alínea “b” da Lei Orgânica do Município –
LOMI/90; Art. 1º da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/
2003, com proventos integrais, a partir de 16-01-2011, a funcionária ZORAIDE LOPES MARTINS,
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

PORTARIA/ SEPREM Nº 003, de 17 de Janeiro de 2.011
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. 000703/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, da Lei Municipal n°4.297/99 e Artigo 40 da
Constituição Federal, com proventos calculados pela média aritmética simples, a partir de 21-01-2011,
a funcionária CARMEN LUCIA DOS SANTOS CLEMENTE, Auxiliar de Educação, Referência 07-C,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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PORTARIA/SEPREM Nº 004, de 17 de Janeiro de 2.011

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. 000704/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 106, Inciso III, alínea “a” da Lei Orgânica do Município -
LOMI/90; Artigo 1° da Lei Municipal nº.4.297/99 e Art. 6° da Emenda Constitucional nº. 4l/2003, com
proventos integrais, a partir de 21-01-2011, a funcionária MARIA ANTONIA DE MEDEIROS CANDERA,
Escrituraria, Referência 07-H, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

PORTARIA/SEPREM Nº 005, de 17 de Janeiro de 2.011.
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. 000705/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 106, Inciso III, Alínea “b” da Lei Orgânica do Município –
LOMI/90; Art. 1º da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/
2003, com proventos integrais, a partir de 21-01-2011, a funcionária VANDA SERAFIM GORRERI DE
MEDEIROS, Professora de Educação Básica I, Infantil, Faixa 01-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
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CIDADE SUSTENTÁVEL

Instituído em mar-
ço de 2010, através de um
convênio da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambien-
te, por meio da Cooperita
(Cooperativa de Reciclagem
de Itapetininga), com a ONG
Reciplanic, o “Projeto de
Coleta de Pneus Inserví-
veis”, fechou o ano de 2010,
com 40 mil pneus retirados

Presevar o meio ambiente e evitar a
dengue

do meio ambiente e destes
30 mil pneus foram enviados
para o destino ecologica-
mente correto.

O projeto é desen-
volvido em parceria com a
Vigilância Epidemiológica, e
visa o recolhimento de
pneus inutilizados pelas
borracharias e comércios do
ramo.  Além de ajudar na

preservação do Meio Ambi-
ente, a retirada dos pneus
auxilia no controle de pro-
liferação do mosquito
Aedes Aegypti (Dengue)

Por meio da par-
ceria de convênio, a Reci-
clanip fica responsável por
toda gestão da logística de
retirada dos pneus inserví-
veis do Ponto de Coleta e

pela destinação ambienta-
lmente adequada deste ma-
terial em empresas destina-
doras licenciadas pelos
órgãos ambientais compe-
tentes e homologados pelo
Ibama.
Quer saber um pouco mais
sobre a Cooperita e seus
programas? Entre em con-
tato 3376-9618.

Prefeitura de Itapetininga em parceria com a Reciclanip retiram  40 mil pneus do meio ambiente
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CIDADE SOLIDÁRIA

As fortes chuvas
que atingiram a Região Ser-
rana do Rio de Janeiro e ci-
dades do Estado de São
Paulo mobilizam equipes e
voluntários em todo país, no
auxílio dos desabrigados
das enchentes.

A cidade de Itape-
tininga, preocupada em aju-
dar essas vítimas, iniciou
através do Fundo Social de
Solidariedade, a campanha

“Itapetininga Solidária”, campanha
em prol das vítimas das chuvas

que leva o nome de “Itape-
tininga Solidária”.

Nesta segunda-
feira (dia 17), na sede da Es-
tação Solidariedade, foi rea-
lizada a reunião de lan-
çamento da campanha, com
a participação de represen-
tantes, da Sabesp, Céu Azul,
OAB, Corpo de Bombeiros,
Grupo Escoteiro Ibiraci,
Guarda Municipal, Polícia
Militar, Renovação Carismá-

tica Católica e Fundo Social
de Solidariedade.

A mobilização visa
arrecadar água potável,
alimentos, enlatados,  cober-
tores, colchonetes e itens de
higiene pessoal, como sa-
bonete, pasta de dente e
fralda descartável, produtos
de limpeza, entre outros.

Informações no
Fundo Social de Solidari-
edade pelo (15) 32711801.
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O dia de ontem vai
ficar marcado na vida de seis
famílias de baixa renda que
viviam em regiões consi-
deradas áreas de risco do
município. Os moradores,
que viviam em condições
precárias no Jardim Bela
Vista, nesta quinta-feira (dia
20) começaram uma nova vi-
da, sendo transferidos para
novas casas no Jardim São
Camilo.

As moradias de
41,25 m² cada, construídas
por meio do Programa Fe-
deral de Habitação de Inte-
resse Social em parceria com
a Prefeitura de Itapetininga,
contam com dois quartos,
sala, cozinha e banheiro.

Conforme informa-
ções da Administração

Nova Vida: Famílias que moravam
em áreas de risco são transferidas

para novas casas

CIDADE DEMOCRÁTICA

Muncipal, estas residên-
cias, fazem parte das 52 uni-
dades construídas no bairro
já entregues,direcionadas a
famílias que moravam em
áreas de risco, em terrenos
irregulares ou que viviam
situação de vulnerabilidade
social, um investimento de
R$ 1, 210.112,18 milhão,
sendo que  320.412,18 mil
são recursos vindos do
município.
Investimentos no Jardim

São Camilo 
O Jardim São Cami-

lo recebeu nos últimos anos,
obras de infraestrutura,
como pavimentação, drena-
gem, colocação de sarjetas
e guias, através de parcerias
entre Prefeitura de Itapeti-
ninga e o Governo do Esta-

do. Foram beneficiados di-
retamente os moradores das
ruas Maria Amélia Borin Pa-
checo, Annalícia Leonel
Ayres, Eugênio Annunciato
e Roberto J. Oliveira, ruas
Procópio Lopes Vaz Morei-
ra, Leandro Kurnik, Diácono
Pedro J. Macedo, Dimas F.
Queiros, Edgar Augusto
Ribeiro, Silas Cardoso,
Benedita Peixoto, Rosa Del
Vigna Peixoto, Camila C.
Campos, Tadao Murozaki e
Sebastião de Oliveira.

Para o local, ainda
está prevista ainda a cons-
trução de uma EMEIF ecolo-
gicamente correta, para
atender a demanda popula-
cional de crianças de 3 meses a
5 anos, que estão sendo
transferidas para a região.

Até o dia 29 de
abril, jovens que nasceram
de 1 de janeiro a 31 de de-
zembro  de 1993, devem
comparecer a Junta de Servi-
ço Militar para realização do
Alistamento Militar.

O alistamento mi-
litar é obrigatório para todo
cidadão brasileiro do sexo
masculino. O jovem deve
cumprir com esta obrigação
no ano em que completa 18
anos de idade. O cadastro
deve ser feito, inclusive para
quem vive no exterior.

Aqueles que se
alistam fora deste prazo
devem pagar uma pequena

Alistamento Militar:
Jovens devem comparecer

até 29 de abril
multa em dinheiro, que
aumenta a partir do momen-
to em que a demora na re-
gularização da situação
militar cresce. Enquanto o
cadastro não for realizado,
não é possível prestar
concurso público, matricu-
lar-se em universidades, tirar
passaporte, entre outros.

Para fazer o alis-
tamento, é necessário pro-
curar a Junta de Serviço
Militar mais próxima, ou a
embaixada brasileira no país
onde reside. Os documentos
obrigatórios a serem apre-
sentados são: certidão de
nascimento ou de casa-

mento (original), RG E CPF,
comprovante de residência
(recente) e 02 fotos 3×4
recente (fundo branco,
camisa ou camiseta sem
estampa, de cor única, sem
brincos, sem colar, sem
piercing, com orelhas e
testas descobertas).

A Junta Militar
de Itapetininga está loca-
lizada na Rua Benjamim
Constant nº332- Centro e
funciona de segunda a
sexta- feira, no horário
das 8 às 10:30h ou das
13h às 15:30. Outras in-
formações pelo telefone
3271-1669. 

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Saúde, informa
que o CEI ( Centro de Espe-
cialidades de Itapetininga),
passa a se chamar CIEMI
(Centro Integrado de Es-
pecialidades do Município

COMUNICADO
de Itapetininga) CIEMI.

O CIEMI conta
com as especialidades de:
cardiologia, ortopedia, cirur-
gia vascular, dermatologia,
nefrologia, urologia, pneu-
mologia, hematologia, gas-
troenterologia, otorrinola-

rinlogia, endocrinologia,
neurologia infantil e pro-
grama Oxigenioterapia Do-
miciliar Assistida (ODA).

O Centro funciona
a Rua Pedro Marques, nº 52,
Centro, no horário das 7 às
18h.
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CIDADE EDUCADORA

A partir de 2011, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria
Educação, implantará uni-
formes padronizados aos
alunos de todas as Unida-
des Escolares da Rede. Esta
é uma forma dos pais eco-
nomizarem, pois quando
transferem os filhos para
outra Unidade Escolar não
há necessidade de trocar o
uniforme.

Os abrigos não le-

Prefeitura de Itapetininga padroniza
uniformes dos alunos da Rede

Municipal de Educação
varão o nome da escola,
somente as camisetas é que
serão personalizadas em
cada escola. Porém, os pais
que já compraram o uni-
forme do modelo antigo, po-
derão mandar seus filhos pa-
ra a escola normalmente, até
que possam fazer a compra
do novo modelo.

Mais informações
podem ser obtidas na Se-
cretaria da Educação pelo
telefone 3273-2026.

Hoje(21) é o último
dia para quem está bus-
cando uma oportunidade de
trabalho na área da edu-
cação. A Prefeitura de Ita-
petininga, através da Se-
cretaria de Educação, realiza
até esta sexta-feira as ins-
crições para o processo se-
letivo para o recrutamento
de professores de Educação
Básica e de Educação Física,
em caráter temporário.

Para participar do
processo seletivo Professo-
res de Educação Básica o
candidato deverá ter
habilitação para o Magisté-

Último dia para se inscrever processo seletivo de
professores eventuais da Rede Municipal de Educação

rio, em nível médio ou Li-
cenciatura em Pedagogia. Já
para os Professores de Edu-
cação Física a formação
mínima exigida é Licenciatu-
ra Plena em Educação Física.

O Processo Seleti-
vo destina-se ao preenchi-
mento de vagas, mediante
contrato de trabalho tempo-
rário regido pela CLT, para
substituírem professores
efetivos da Rede Municipal
de Ensino.

As inscrições po-
dem ser feitas pela internet,
até as 23:59 horas no site
www.institutobrio.org.br, na

parte de concursos.
A prova escrita

acontece no próximo dia 30
de janeiro, com local e
horário a ser divulgado em
edital próprio através dos
www.institutobrio.org.br e
www.itapetininga.sp.gov.br,
e ainda, publicado no “Se-
manário Oficial do Municí-
pio de Itapetininga”. Já a di-
vulgação dos aprovados
acontece no dia 2 de fe-
vereiro, também pelos sites.

O valor das inscri-
ções é de R$ 20,00.
Informações pelos telefones
3273-2026 / 32726723.

Neste domingo
(dia 23), a partir das 8h, a
Universidade Aberta do
Brasil, realiza no Polo
Municipal de Educação a
Distância “Chopin Tavares
de Lima”, a aula inaugural e
avaliação presencial do

Aula inaugural da UFSCAR acontece neste domingo
letramento digital dos
cursos semipresenciais da
Universidade Federal de
São Carlos (ufSCar).

A aula inaugural
reunirá cerca de 150 alunos,
dos cursos de Educação
Musical, Engenharia Am-

biental e Tecnologia Sucro-
alcoleira.

O Polo Municipal
de Educação a Distância
“Chopin Tavares de Lima”,
está localizado à Rua Cyro
Albuquerque, 4750 - Bairro
Taboãozinho.



PÁGINA 1521 DE JANEIRO DE 2011

Tapa buraco, ma-
nutenção da iluminação pú-
blica, limpeza, pintura de
guias, poda e plantio de ár-
vores, cata treco, combate à
dengue, serviços de saúde,
entre outros. Essses são
apenas alguns dos serviços,
que serão oferecidos duran-
te o “Mutirão da Cidadania”
que terá início no município
no próximo dia 31.

A iniciativa da Pre-
feitura de Itapetininga,  em
conjunto com a comunida-
de, tem como intuito execu-
tar serviços e benfeitorias
nos bairros da cidade, de-
senvolvendo também ações
em diversas áreas como
saúde, promoção social,

CIDADE PARTICIPATIVA

“Mutirão da Cidadania” em
Itapetininga no próximo dia 31

educação, esporte, cultura e
lazer.

A ação irá aconte-
cer em oito regiões da cida-
de, definidas através do sor-
teio, realizado no último dia
13 na presença dos presi-
dentes das associações de
bairros. A primeira a ser con-
templada com as benfeito-
rias no período de 31 de
janeiro ao dia 06 de fevereiro,
devido ao período de chu-
vas e o local se tratar de área
de risco, será a Região 8,
que compreende a Vila San-
tana e adjacências.

Conforme o Execu-
tivo, cada local selecionado,
receberá durante uma se-
mana a equipe da Prefeitura

de Itapetininga, onde serão
realizadas diversas ações,
como os serviços de fisca-
lização de terrenos, muros,
passeio público, aferição de
pressão arterial, saúde pre-
ventiva, orientações sobre
educação no trânsito, pro-
gramas assistenciais, re-
creação, corte de cabelo, ma-
nicure e pedicure com vo-
luntários do Fundo Social
de Solidariedade, progra-
mas de geração de empre-
go, qua-lificação profissio-
nal, além das atrações da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo, que levará as regiões,
sessões de cinema no
bairro e concursos cultu-
rais.

CIDADE EMPREENDEDORA

Esta sexta-feira
( dia 21) é o último dia para
aqueles que queiram se ins-
crever no 1º semestre em um
dos cursos, ministrados
pelo   Ceprom/Senai (Centro
Educacional Profissionali-
zante Municipal/ Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) “Profº Ariano
Lourenço”, que acontecem

Inscrições para os cursos ministrados CEPROM/SENAI
terminam nesta sexta-feira

no período de 9 a 11 de
março.

Para se inscrever,
os interessados devem com-
parecer a sede do Ceprom/
Senai, localizado à Rua Age-
nor Vieira de Moraes, 135
(Vila Arlindo Luz), portando
os seguintes documentos:
RG (cópia).
CPF (cópia).

Comprovante de endereço
que contenha o CEP (cópia).
Se menor de 18 anos, vir com
o munido do CPF e RG
(cópia).
Nacional de Habilitação –
CNH( Original).

Vale ressal tar,
que o valor dos cursos
varia entre R$ 65,00 e R$
202,00
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Com as férias de
janeiro, muitos pais buscam
opções de lazer para as
crianças durante o recesso
escolar. Para aqueles que
não irão viajar neste mês e
estão à procura de diversão
para seus filhos, o Sema-
nário Oficial de Itapetininga
lista algumas sugestões
para as férias da garotada em
Itapetininga.

Leitura
Boa leitura e mais de

8.500 exemplares de livros
de todos os gêneros.  Isso é
o que as crianças irão
encontrar na Biblioteca
Municipal “Dr. Júlio Prestes
de Albuquerque” . O espa-
ço, que funciona de segun-
da a sexta, das 8 às 22:00 e
aos sábados, das 9 às 12 ho-
ras, está localizado à Rua
Campos Sales, 175, Cen-
tro.Para realizar o cadastro,
é necessário RG, uma foto
3x4 e comprovante de
residência. Outras informa-
ções pelo telefone: (15)
3272.3265.

Internet gratuita
Já para aqueles

que não possuem computa-
dor e querem aproveitar o
recesso escolar e conhece-
rem o mundo mágico de co-
nhecimento que a internet

CIDADE LEGAL

Lazer, cultura e diversão nas férias
oferece,  podem acessar
gratuitamente a rede em
dois pontos da cidade, no
posto do Acessa São Paulo
e no Telecentro Comunitá-
rio. Em ambos os locais
pode-se enviar mensagens
eletrônicas, acessar redes
sociais e sites de entrete-
nimento, realizar pesquisas,
e imprimir documentos.

O posto do Acessa
São Paulo funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às
22 horas, a Rua Campos Sa-
les, 175, Centro. Já o Tele-
centro Comunitário está
aberto de segunda a sexta-
feira, das 08 ás 17 horas, no,
nas dependências do
CEAMI (Centro de
Atendimento à Melhor
Idade), localizado à Avenida
Wenceslau Braz, 369,Vila
Aurora.

História e Cultura
Também, uma

opção de lazer para estas fé-
rias é a exposição  perma-
mente” Memorial Dr. Júlio
Prestes de Albuquerque” no
Centro Histórico e Cultural
Brazílio Ayres de Aguirre. A
visita supervisionada é
gratuita e acontece diaria-
mente das 08 às 18 horas.

No centro, além de
se divertirem e conhecerem

um novo espaço, as crian-
ças também irão conhecer
um pouco da história de
Itapetininga, através da vida
desse ilustre itapetiningano.

O Centro Histórico
e Cultural Brazílio Ayres de
Aguirre, está localizado na
Praça Marechal Deodoro
(Largo dos Amores), 305.
Informações podem ser
obtidas pelo telefone (15)
3272-5879.

Lazer e diversão
As áreas de lazer

que a Prefeitura Itapeti-
ninga inaugurou recente-
mente  em diversos bairros
do município, são execelen-
tes opções de lazer e diver-
são para toda família nestas
férias.Esses espaços, além
de poderem ser  utilizados
por toda comunidade na
prática de esportes ou no
encontro de amigos,
também servem como am-
plos  espaços para as crian-
ças brincarem.
 Confira algumas delas 
·Área de Lazer “ José
Carlos Severino, Seu Lila”,
no Jardim Maria Luiza. O
espaço, localizado às mar-
gens das ruas Genebra
Leontina Matioli e Martha
de Moraes Mateus , é adap-
tado as condições de aces-

sibilidade, possui uma área
de  de 6.845,40 m², e conta
com playground e paisa-
gismo.
·Áreas de Lazer “Aristeu
Corrêa de Moraes” no Jar-
dim Fogaça.Localizada entre
as ruas Júlio Orsi, Ma-ria
Diniz Vieira Souza e
Benedito Tambelli, o espa-
ço, conta com quadra de
areia e futsal, playground,
quiosque, canchas de malha
e bocha e um pequeno
palco. A praça é totalmente
adaptada as condições de
acessibilidade. 
·Áreas de Lazer “Antonio
Arruda Mello, Seu Mimi”,
no Jardim Itália. Implantado
entre as ruas Expedicio-
nários Itapetininganos e
Sagrado Coração de Maria,
no Jardim Itália, o local se
destaca pelo campo de
futebol, quadra poliespor-
tiva, cancha de bocha, play-
ground, iluminação e pelo
paisagismo do espaço. A
praça também é toda
adaptada às condições de
acessibilidade.                        
·Praça dos Ferroviários na
Vila Rocha. A pequena área,
recuperada pela Prefeitura
de Itapetininga, propor-
ciona a toda comunidade
um espaço para passeio,

caminhada e des-canso. A
praça, localizada entre as ru-
as José Rafael de Oliveira e
Hermínia de Oliveira Fer-
reira, é adaptada as con-
dições de acessibilidade.
·Praça “Olivina de Campos
Vicente”, no Loteamento
Nisshinbo do Brasil, Vila
Prado. Inaugurada nos 240
anos de Itapetininga, a

praça foi construída entre as
ruas Manoel Henriques
Peixoto, Miguel Janez,
Floriano Peixoto Villaça e
Ijeferton Foque R. Duarte. O
espaço  conta com quadra
de areia, playground,
projeto de paisagismo e
adaptações às condições de
acessibilidade.
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