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“O importante não
é dar o peixe, mas sim en-
sinar a pescá-lo”. É com este
antigo ditado popular, que
abrimos a edição 245 do Se-
manário Oficial de Itapeti-
ninga. O Fundo Social de
Solidariedade (FSS), que há
sete anos atrás, oferecia
apenas sete cursos de
capacitação profissional,
hoje, disponibiliza gratuita-
mente a toda população ita-
petiningana, 17 diferentes
cursos, todos voltados à ge-
ração de emprego e renda.

Nesta segunda-
feira(dia7) sempre com o
intuito de promover vidas,
o FSS estará com as ins-
crições abertas para 18 cur-
sos, entre eles o de mode-

Promover vidas....
lagem, confecção de bone-
cas, lingerie, costura indus-
trial, manicure e cabeleireiro.

A matéria comple-
ta e detalhes de como fazer
para se inscrever, você con-
fere nas próximas páginas do
Semanário Oficial de Itape-
tininga.

Com a chegada do
verão e as típicas chuvas
desta época, aumentam os
risco de proliferação dos
focos do mosquito da Den-
gue. A Vigilância Epidemi-
ológica orienta a população
para os cuidados, que
devem ser redobrados neste
período. Falando ainda em
saúde, a Prefeitura de
Itapetininga também está
realizando a vacinação

contra hepatite B e Febre
Amarela. Veja quem pode se
imunizar e como, aqui no
Semanário Oficial.

A distribuição do
IPTU 2011, já começou em
todo município. Neste ano,
os 50 mil carnês, estão
sendo distribuídos pela
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Fique
atento nos prazos para
pagamentos e nos
descontos!

A recuperação de
mais de três mil metros
quadrados de asfalto no
Jardim Fogaça e a pavimen-
tação da Avenida João Olím-
pio Oliveira,  você confere
na página a seguir.

E  para finalizar,

você confere que quarta-
feira(dia9) os mais de 14 mil
alunos da Rede Municipal
de Educação voltarão as
aulas.  Neste ano, a Admi-
nistração Municipal deve
entregar outras unidades
escolares e implantar novos
projetos e tecnológias que
auxiliem no ensino-apren-
dizagem, fazendo que, Ita-
petininga, seja cada vez mais,
reconhecida em todo país como
a “Terra das Escolas”.

Que esta semana
seja de vitórias para todo
povo itapetiningano. Boa
leitura e até a próxima
edição.

Semanário Oficial de
Itapetininga
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Está na hora de aprender
Nesta quarta-feira os quase 15 mil alunos da Rede Municipal de Educação voltam

às aulas e serão recebidos com muitas novidades
Uniforme passado,

material escolar pronto, mo-
chila nas mãos e uma vonta-
de de voltar à escola, reen-
contrar os amigos e conhe-
cer a nova professora.

Assim será a
quarta-feira ( dia 9), para os
quase 15 mil alunos das 77
unidades escolares da Rede
Municipal de Educação, ma-
triculados nos  ensinos in-
fantil ,  fundamental e de jo-
vens e adultos,  que volta-
rão às aulas.

Ministrando um
ensino sempre a frente dos
demais da região, a Prefeitu-
ra de Itapetininga, o inicia o
ano letivo nas unidades es-
colares com muitas novida-
des, tanto para seus alunos
quanto para seus 500 pro-
fessores, como a padroniza-
ção dos uniformes escola-
res. Agora todas as unida-
des escolares usarão o mes-
mo uniforme, isso resultará
menos gastos para os pais,
principalmente quando há
necessidade de transferir
seus filhos para outras es-
colas.

Outra novidade é
o programa de incentivo à
leitura “Ler é Legal”, que
será implantado já nos pri-
meros dias de aula. Através
deste programa serão entre-
gues kits compostos por di-
versos livros, a todos os
estudantes do ensino fun-
damental, para que a leitura
seja um hábito no dia-dia das
crianças.

“ Participação dos
Pais na Vida Escolar dos
Filhos” é outro programa
que será colocado em práti-
ca pela Administração Mu-
nicipal já no início do ano
letivo. A medida inovadora,
que já rendeu grandes resul-
tados quando o programa
foi implantado experimental-
mente no final de 2010, é um

grande motivador dos pais
a partilharem a vida escolar
dos filhos.

Para este ano
ainda, a Administração Mu-
nicipal, trabalha para que o
número de lousas digitais
seja ampliado. A tecnológia
ainda inédita em muitas es-
colas particulares do muni-
cípio, já existe em 14 unida-
des escolares de Itapetinin-
ga.Para este ano a previsão
é que este número aumente
e a ferramenta inovadora
chegue a todas as escolas
do município.

Além disso, 18
unidades escolares iniciam
as aulas com laboratórios de
informática, para que
realmente haja uma inclusão
digital dos alunos.

Outros investi-
mentos já realizados e que
devem ser ampliados neste
ano, são os projetos Lego
Education, direcionados à
educação infantil e que
garantem qualidade e diver-
sidade na sala de aula, a im-
plantação do cargo de coor-
denador de escola, que
auxilia em muito a direção,
tanto na área pedagógica,
quanto na área administra-
tiva e o professor auxiliar.

Também, com o
objetivo de fazer com que
todos tenham acesso ao
ensino de qualidade, a
Administração Municipal
está investindo em novas
escolas, o que significa mais
vagas na Rede Municipal de
Educação. Como por exem-
plo, as duas Creches/ EMEIs
no Jardim Mesquita e no
Centro (Santa Rita) e tam-
bém as EMEFs da Vila Rio
Branco, Centro (Alfredo
Maia), que já tiveram suas
obras iniciadas, um investi-
mento de R$ 7.800.000,00
que  gerará mais 1.792 novas
vagas.  Também, ainda esse

ano, a Secretaria de Educa-
ção iniciará a segunda fase
das obras da EMEF do
Taboãozinho, EMEF e
Creche/EMEI da Vila Belo
Horizonte, Creche/EMEI da
Vila Florestal, Creche/EMEI
do Jardim Santa Inês, Cre-
che/EMEI do Bairro São
Camilo (Pró-infância).

Ainda este ano, os
alunos matriculados nas
escolas da Rede Municipal
de Ensino, terão acesso ao
“Parque do Conhecimento
de Itapetininga”, que terá
como diferencial a popula-
rização da ciência e da edu-
cação científica de forma
lúdica e prazerosa. Com o
objetivo de contribuir para
o conhecimento científico e
a difusão da cultura cien-
tífica e tecnológica entre os
cidadãos, o projeto inova-
dor da Administração Muni-
cipal,  terá como intuito dis-
ponibilizar em paralelo ao
dia a dia escolar do aluno,
atividades de arte e ciência,
com oficinas experimentais
de várias ciências como:
biologia, química, física,
matemática e astrologia.

Além disso, o
espaço também capacitará
professores do ensino fun-
damental e médio, atualizan-
do os profissionais e incen-
tivando-os a levar para a
sala de aula atividades lúdi-
cas e mais prazerosas para
o aprendizado do aluno.

Conforme a Pre-
feitura de Itapetininga, o
município tem sido desta-
que em todo país pelo en-
sino e recursos que a Rede
Municipal de Educação
disponibiliza. A meta para
este ano é evoluir ainda mais,
aumentando o número de
escolas, valorizando o pro-
fissional da educação e ofe-
recendo a eles novos recur-
sos na hora de ensinar.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 009/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 07 à 11 de fevereiro 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
VANESSA C. DE ALMEIDA MARTINS 30.736.770-8 14º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 02 de fevereiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CHAMAMENTO – 010/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 07 à 11 de fevereiro 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: Professor de Educação Básica I
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NOME RG CLASSIFICAÇÃO
GEREMIAS DIMAS SOARES FOGAÇA 40.319.428-3 200º
ROSE APARECIDA DA SILVA 22.456.305 201º
VIVIAN DE MEDEIROS SANTIAGO 34.183.729-5 202º
ANDERSON ANDRE ALMEIDA DA SILVA 40.215.245-1 203º
TATIANE CAMPINA NERY 43.224.844-4 204º
ALINE FREITAS DE ALMEIDA SANTOS 32.835.262-7 205º
KARINA ROCHA 45.667.754-9 206º
JESSICA DE ANDRADE BOETTGER 34.672.828-9 207º
FATIMA ANDREIA DA SILVA 32.298.632-1 208º
ANA LUIZA CAVALHEIRO 41.020.734-2 209º
DANIELA RENATA BUCCHINO NICOLAU 28.289.277-1 210º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 02 de fevereiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011.
“Autoriza a conceder abono salarial, atualizar a tabela de vencimentos dos funcionários municipais e dá
outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos funcionários municipais, por um
período de quatro meses, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, no valor de R$ 40,00
(quarenta reais) mensais.
 Parágrafo Único.  O benefício de que trata o caput deste artigo, incidirá no cálculo quando da concessão
das férias regulamentares e 13º salário.
Art. 2.º As tabelas de vencimentos dos funcionários municipais, constante da Lei nº 5.247, de 28 de março
de 2008 e suas alterações, Lei Complementar nº 03, de 10 de dezembro de 1998 e suas alterações e Lei
Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008 e suas alterações, passam a vigorar a partir de 01 de maio
de 2011 em conformidade com os Anexos I, II e III, que fazem parte integrante desta Lei Complementar.
Art. 3.º Os benefícios de que tratam os artigos 1º e 2º desta Lei Complementar, são extensivos aos
funcionários do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM e, desde que atendidos os requisitos da
Legislação Federal, aos inativos e pensionistas.
Art. 4.º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 5.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, em primeiro de fevereiro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ANEXO I – Lei nº 5.247/2008

PORTARIA Nº 32, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a Senhora REGINA MARIA SOARES MENDES DE SOUZA, do cargo de Secretária da
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de fevereiro de 2011.
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.
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Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 33, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011.
 ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 3.083, de 28 de janeiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maria de Fátima do Nascimento Oliveira, do cargo em comissão de Assessor Técnico
Pedagógico, Ref. IV, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 7/2/2011.
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 34, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, nomeia Luciana Sabóia Leite, para exercer as funções de Assessora Técnica Pedagógica, Ref. IV, junto a Secretaria da
Educação, lotada no Departamento Técnico Pedagógico, a partir de 7 de fevereiro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 35, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando a exoneração da Secretária de Saúde; e
Considerando a necessidade de um responsável pela Secretaria acima mencionada, e que deverá ser designado um Secretário para
responder interinamente pela mesma, resolve:
Art. 1.º Designar o Sr. GERALDO MIGUEL DE MACEDO, Secretário Municipal de Governo, para responder interinamente
pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de fevereiro de 2011.
Art. 2.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 36, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 3.279, de 31 de janeiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Fabiana Sampaio da Silva, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da
Educação, a partir de 2/2/2011.
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 37, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais:
Considerando o relatório apresentado pela Comissão de Sindicância, instaurada pelo Processo Administrativo Disciplinar nº
12/2008.
Considerando o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1.º Exonerar, o funcionário Ailton Mário Ferreira, Motorista Referência 07, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, nos
termos do artigo 230, incisos VII e XI, da Lei Complementar nº 26, de 27-06-2008 ( Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Itapetininga).
Art. 2.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 38, DE 2 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório a concursada, a partir de 07 de fevereiro de 2011, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo: Assistente Social – Ref. 11
Nome R.G. Classificação
RAQUEL DE MEDEIROS ALVES 18.106.686-5 13º
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 39, DE 2 DE FEVEREIRO 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 estágio probatório o concursado, a partir de 07 de dezembro de 2011, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ABILIO ORTIZ 5.786.213-0 45º
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 40, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 3.273, de 31 de janeiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Retornar ao serviço, a pedido, o funcionário Edi Carlos Ferraz de Oliveira, Vigia, Ref. 04, lotado na Secretaria de Obras
e Serviços, a partir de 7/2/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 375, de 17/11/2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 41, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais:
Considerando o relatório apresentado pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 14/2008.
Considerando o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1.º Exonerar, por abandono do cargo, a funcionária Maria Carmelina dos Passos Loureiro, Servente, Referência 03, lotada
na Secretaria de Educação.
Art. 2.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 42, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais:
Considerando o relatório apresentado pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 13/2008.
Considerando o parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, resolve:
Art. 1.º Exonerar, por abandono do cargo, o funcionário Ricardo Rodrigues Ribeiro, Vigia Referência 04, lotado na Secretaria da
Saúde.
Art. 2.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 43, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 3.577, de 1º de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário André Augusto Gomes, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado na Secretaria da Educação,
a partir de 2/2/2011.
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 44, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Nomear no cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23
de dezembro de 2008, a partir de 3 de  fevereiro de 2011, Luiz Antonio Vieira.
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 45, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a Senhora Christiane Merigh, do cargo em comissão de Diretora, Ref. V, lotada na Secretaria da Saúde, partir de
3/2/2011.
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

Resolução SME Nº 64 /2011, de 02 de fevereiro de 2011
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das classes de 1º ano do Ensino Fundamental e horário de HAC, da Rede
Municipal de Ensino de Itapetininga.
A Secretária Municipal de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em
consonância com o Convênio assinado entre a Prefeitura Municipal de Itapetininga e o Governo do estado de São Paulo através
da Secretaria Estadual de Educação considera:
- a implantação do Programa Ler e Escrever nas classes de primeiro ano da Rede Municipal de Ensino tem como objetivo alcançar
uma das metas propostas pelo  Plano Nacional de Educação, em que consta  que os alunos deverão ser  alfabetizados até  os oito
anos de idade;
Artigo 1º - O Programa Ler e Escrever para o 1º ano passa a funcionar a partir do início do ano letivo de 2011, para toda a rede.
Artigo 2º - O funcionamento da classe de 1º ano será de 30 horas-aula semanais atendendo ao número de alunos conforme
Regimento Interno Municipal.
Artigo 3º - O Programa Ler e Escrever está estruturado nas Expectativas de Aprendizagem (currículo) e oferecerá:
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a)Formação de professores para atuação didático-pedagógico (Assessor Técnico Pedagógico);
b)Organização curricular diferenciada;
c)Materiais específicos por turma;
d)A participação e o acompanhamento da Equipe Gestora: Coordenador de Escola, Diretor da Unidade
Escolar, Supervisão de Ensino.
Artigo 4º Os professores das classes de 1º ano deverão participar da formação que acontecerá na sua
Unidade Escolar, nas horas de atividades coletivas sob a responsabilidade e orientação do Coordenador de
Escola e em momentos específicos que venham a ser planejados pela Assessora Técnica Pedagógica,
responsável.
Parágrafo Único: O docente regente nesta classe, fará jus à atribuição de mais 4 (quatro) horas de estudos
semanais presenciais, destinadas ao trabalho de planejamento e capacitação além das 2 (duas horas de
HAC),  totalizando jornada de 34 horas.
Artigo 5º - A atribuição do professor para atuar na sala do primeiro ano do Ensino Fundamental obedecerá
ao que dispõe a Resolução da SME nº 499/2010, 08 de dezembro de 2010.
Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Suzana Eugenia de Mello Moraes Albuquerque
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS DOS CARNÊS DE IPTU E TAXAS DO
EXERCÍCIO DE 2011:
A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio deste EDITAL, NOTIFICA os contribuintes
proprietários de imóveis no município, da distribuição e dos vencimentos de seus respectivos carnês de
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e TAXAS correspondentes ao exercício de 2011.
Os carnês serão entregues de forma simples pelo Correio, observando-se os respectivos endereços conforme
constam nos registros imobiliários cadastrados nesta Prefeitura, na forma abaixo:
I-O vencimento da parcela única com 10% de desconto será no dia 10.02.2011;
II-O vencimento da parcela única com 5% de desconto e da primeira parcela será no dia 10.03.2011;
III-A última data prevista para entrega dos carnês será até 04.02.2011;
IV-A última data para protocolar IMPUGNAÇÃO será o dia 28.02.2011;
V-Os carnês de que trata este Edital, referente ao exercício de 2011, serão entregues de forma simples, sem
declaração de recebimento por parte do contribuinte. Assim, é importante a atenção dos Senhores
Contribuintes às datas acima indicadas;
VI-O contribuinte que não receber o seu carnê até a data acima indicada, deverá requerer a segunda via do
mesmo, munido do carnê do exercício anterior, seus documentos pessoais e comprovação de endereço a
partir do dia 07.02.2011;
VII-O atendimento ao público está localizado no Paço Municipal (Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim
Marabá), Setor de Cadastro Imobiliário, andar térreo, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das
09:00 às 17:00 horas ou informações pelo telefone (15) 3376-9600 – ramais 9672 e 9673.

Newton Cavalcanti de Noronha
Secretário de Administração e Finanças

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO

IPTU DO EXERCÍCIO DE 2011:
Considerando que houve atraso na emissão e respectivamente na entrega dos carnês de IPTU do exercício
de 2011, com objetivo em evitar prejuízos e transtornos aos contribuintes em geral, a Prefeitura do
Município de Itapetininga, por meio deste EDITAL, NOTIFICA os contribuintes proprietários de imóveis
no município, da prorrogação do primeiro vencimento do carnê, ou seja, a parcela única com desconto de
10% (dez por cento) até o próximo dia 28 de fevereiro de 2011.

Itapetininga, 01 de fevereiro de 2011.
Newton Cavalcanti de Noronha

Secretário de Administração

Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses
Despacho da Diretoria – 02 de Fevereiro de 2011

Serviços Relacionados à Saúde

AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 261/2010, Proc. 261/2010, AIF nº 174, Cibele Helena Severino, Prot. 263/2010, Proc. 263/2010,
AIF nº 158, Luiz Vaz Oliveira, Prot. 289/10, Proc. 289/10, AIF nº 170, Erik Roberto Vieira).
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 263/2010, Proc. 263/2010, AIP nº 115, multa, Luiz Vaz Oliveira, Prot. 289/10, Proc. 289/10, AIP
nº 116, multa, Erik Roberto Vieira).

Adriana A. Simões
Coordenadora do Controle de Zoonoses

RESOLUÇÃO  01/2011
Estabelece calendário de Recadastramento para proprietários de Veículos Táxi, para os veículos de suas
propriedades e para condutores Contratados.
O Secretário de Trânsito e Cidadania do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
escorado na Lei Municipal n° 28, de 23 de Dezembro 2009, Decreto n° 489/2009,  Lei Federal n° 9.503
de 23 de Setembro de 1997, artigo 24 incisos I, II, XVII, XXI e  Lei Municipal 5.414, de 02 de Dezembro
de 2010.
Considerando as legislações acima especificadas, em especial esta última, que criou e regularizou o Serviço
de Transporte Individual de Passageiros em veículos registrados na Categoria Aluguel (Táxi),  em Pontos
Fixos, Temporários e Rotativos;
Considerando a necessidade  de estabelecer novos critérios de responsabilidades e  definição de atividade
para os Concessionários e Motoristas  Contratados,
 RESOLVE:
Artigo 1º - Convocar todos os proprietários de veículos automotores, Concessionários do Serviço de Táxi
do Município de Itapetininga, para comparecerem na Sede da Secretaria de Trânsito e Cidadania, no
horário compreendido entre 09h00min e 16h00min, obedecendo-se Calendário, conforme os numerais

finais das placas de seus veículos, na seguinte conformidade:
Dia 14/02/2011 -  PLACA FINAL   1 e 2
Dia 15/02/2011 -  PLACA FINAL   3 e 4
Dia 16/02/2011 -  PLACA FINAL   5 e 6
Dia 17/02/2011 -  PLACA FINAL   7 e 8
Dia 18/02/2011 -  PLACA FINAL   9 e 0
Artigo 2º - Obedecendo-se o mesmo calendário estabelecido, através dos finais numéricos das Placas dos
Veículos, DEVERÃO comparecer para RECADASTRAMENTO, todos os CONDUTORES que exercem
ATIVIDADE DE MOTORISTA DE TAXI CONTRATADO.
Artigo 3º - Os proprietários de veículos  TÁXIS deverão apresentar a seguinte documentação por ocasião
do RECADASTRAMENTO:
Inciso I - certificado de propriedade do veículo;
Inciso II – quitação:
a) da Contribuição Sindical;
b) do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, Seguro Obrigatório e respectivo
licenciamento;
c) Seguro Geral do veículo e contra terceiros;
d) de vistoria e outros exigidos por lei;
Inciso III – apresentação do veículo para vistoria;
Inciso IV – os documentos referidos no § 3° do artigo 2°, se for o caso;
Inciso V – prova de estar legalmente habilitado, no mínimo na Categoria que permita exercer atividade
remunerada;
Inciso VI – comprovante de residência e domicílio no município de Itapetininga, por no mínimo 01 (um)
ano;
Inciso VII – prova de Sanidade Física e Mental atestada por profissional competente;
Inciso VIII – comprovação de regularidade previdenciária junto ao INSS, inclusive na relação com os
contratados;
Inciso IX – prova de inexistência de antecedentes criminais, expedido pela Polícia Civil através de seu
órgão competente;
Inciso X – Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pelo Setor de Cadastro Mobiliário da
Prefeitura do Município de Itapetininga;
Inciso XI – 02 (duas) Fotos 5X7, de frente, fundo branco e datada;
Artigo 4º - Os MOTORISTAS CONTRATADOS deverão apresentar por ocasião do
RECADASTRAMENTO os documentos compreendidos entre os Incisos V a XI do artigo anterior.
Artigo 5º - Só será efetuado o CADASTRO com a apresentação de todos os documentos nominados nos
artigos 3º e 4º desta Resolução, relativos ao proprietário e aos motoristas contratados respectivamente.
 Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e encontra amparo no § 6º do Artigo
2º e Inciso XIII do Artigo 12 da Lei 5.414 de 02 de Dezembro de 2010.

Itapetininga, 25 de janeiro de 2011
  Josué Álvares Pintor

    Secretário de Trânsito e Cidadania

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO e CLASSIFICAÇÃO FINAL

Em cumprimento ao Edital supra a Comissão Organizadora do Processo Seletivo de provas nº 01/2011
nomeada pela Portaria nº 408 de 27.12.2010, através do presente instrumento TORNA PÚBLICO a
todos os interessados, o que segue abaixo:
I – ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO: No primeiro parágrafo, onde se lê: “(...) Processo
Seletivo Público de Provas Nº 01/2010 (...)” LEIA-SE: “(...) Processo Seletivo Público de Provas Nº 01/
2011 (...)”.
II - DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS: Os GABARITOS OFICIAIS referentes às provas aplicadas em 30
de Janeiro de 2011, encontram-se disponíveis no site www.institutobrio.org.br postado em 31 de Janeiro
de 2011, ou seja, 24 horas após a aplicação das referidas provas;
III – RESULTADOS OFICIAIS referente às provas objetivas aplicadas em 30.01.2011;
IV -CLASSIFICAÇÕES FINAIS decorrido os prazos recursais quanto às Provas Objetivas e a divulgação
dos Gabaritos Oficiais.
a)OS RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS e a CLASSIFICAÇÕES FINAIS encontram-se disponíveis
por Cargo, no site www.institutobrio.org.br, ou ainda, por afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura do
Município de Itapetininga e em outros locais de costume.
b)Para o cargo de P.E.B. I – Educação Infantil / Ensino Fundamental o resultado bem como a classificação
final já contempla a anulação da questão nº 17, assim como para o cargo de P.E.B. II – Educação Física
também contempla a anulação da questão nº 20, cuja pontuação foi atribuída à todos os candidatos
presentes na prova.
c)Possíveis recursos referentes aos procedimentos ora divulgados, deverão ser protocolados junto à
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no prazo de 24 horas da data da divulgação, nos
termos do Edital.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital, que fica à também disposição por afixação nos locais de costume, no quadro de avisos da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA ou pela Internet no endereço
www.institutobrio.org.br;

ITAPETININGA, 02 de Fevereiro de 2011.
A Comissão
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 012, de 31 de Janeiro de 2011
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. 000712/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1°, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 31-01-2011, a funcionária MARIA CIRILA VIEIRA,
Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com
proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho

PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM
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Com objetivo de
erradicar o analfabetismo no
município, a Prefeitura de
Itapetininga, por meio da Se-
cretaria de Educação, tra-
balha para o desenvolvi-
mento de programas que
priorizem  a alfabetização e
a educação de jovens e adul-
tos. Somente em 2010 mais
de 200 alunos foram alfa-
betizados em Itapetininga.

Para 2011, a Se-
cretaria de Educação já está
com as inscrições abertas
para os programas EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos)
e PROAJA (Programa de Al-
fabetização de Jovens e
Adultos). Até o momento,

Cidade Educadora

Mais de 100 pessoas já se inscreveram no
PROAJA e EJA

mais de 100 pessoas já pro-
curaram uma das Unidades
da Rede Municipal de Edu-
cação para efetuar a sua ins-
crição.

Os interessados
em participar de um destes
programas podem procurar
uma das escolas da Rede
para efetuar a sua inscrição,
levando certidão de casa-
mento ou nascimento, RG,
CPF e comprovante de resi-
dência. No caso de transfe-
rência, a classificação obe-
decerá os seguintes crité-
rios: maior idade e menor nú-
mero do RG. Outras infor-
mações podem ser obtidas
pelo telefone 3273-2026.

Cidade Legal

Reinações de Nari-
zinho, O Primo Basílio, Éra-
mos seis, A Ilha Perdida,
Menino Maluquinho, Dom
Casmurro, Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas, Peque-
no Princípe, As Brumas de
Avalon, Diário de Anne
Frank. Esses são apenas
alguns dos títulos que você
encontra na a Biblioteca
Municipal “Dr. Júlio Prestes
de Albuquerque”, em Itape-
tininga.

Enriquecendo a
leitura da população itapeti-
ningana há 63 anos, a
Biblioteca Municipal e conta
com um acervo de 8.500
livros de todos os gêneros
e para todas as faixas etárias,
todos a disposição da po-
pulação itapetiningana.
Entre os títulos que o acer-

Biblioteca Municipal: Mais de 8mil livros
a disposição da população itapetiningana

vo dispõe,  estão algumas
raridades como “Família e
Comunidade – Um Estudo
Sociológico de Itapetinin-
ga”, de Oracy Nogueira, do
ano de 1942 e “Clube Venân-
cio Ayres” (discurso proferi-
do pelo orador oficial Jair
Barth), escrito em 1943.

A Biblioteca Muni-
cipal oferece um amplo es-
paço para quem quiser ler ou
fazer consulta de jornais ou
revistas, com toda tranquili-
dade e silêncio que a boa lei-
tura requer. Mas os atrati-
vos oferecidos a população
não param por ai, acom-
panhando a evolução tecno-
lógica, no local e  também
são disponibilizados os ser-
viços do  Programa Acessa
São Paulo, que permite gra-
tuitamente toda comunidade

acessar  à internet e imprimir
documentos, enviar men-
sagens eletrônicas, fazer
pesquisas,  visitar sites de
entretenimento, elaborar
currículos e realizar outras
atividades na web.

Para ter acesso a
todo esse mágico acervo,
basta comparecer na Bibli-
oteca Municipal  , portando
RG, uma foto 3x4 e compro-
vante de residência para re-
alizar seu cadastro. A Bi-
blioteca Municipal “Dr.
Júlio Prestes de Albuquer-
que”, está localizada à Rua
Campos Sales, 175 – Centro.

O horário de fun-
cionamento é de segunda a
sexta, das 8 às 22horas, e aos
sábados das 9 às 12 horas.

Informações pelo
telefone  (15) 3272.3265.
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Cidade Solidária e Responsável

Estudos mostram
que a fé aliada ao tratamento
multidisciplinar são eficazes
ferramentas na recuperação
de dependentes químicos.

No Brasil existem
diversos centros de recupe-
ração de dependentes quí-
micos, administrados pela
igreja católica e também
evangélica. Em sua maioria,
geralmente esses centros
trabalham a recuperação do
dependente através de ativi-
dades que buscam resgatar
valores como, responsabi-
lidade, higiene, criatividade
e a reflexão, através de ofi-
cinas e atendimento fa-
miliar.

Paralelamente a
este trabalho, as igrejas
também realizam o acom-
panhamento espiritual com
os internos, fortalecendo-os
para que o tratamento tenha
bons resultados.

Recentemente, a
Prefeitura de Itapetininga,
com a aprovação da Câ-
mara Municipal, realizou a
doação de uma área no Jar-
dim São Camilo, no valor de
R$ 74 mil reais, para a Asso-

Prefeitura de Itapetininga doa terreno
para construção de casa de recuperação

de dependentes químicos
ciação Beneficiente Aimée
Semple Mcpherson, mantida
pela Igreja do Evangellho
Quadrangular (IEQ), a fim de
que, seja construída no
espaço uma casa de rea-
bilitação de dependentes
químicos.

De acordo com a
Prefeitura de Itapetininga, a
doação em concordância
com a Câmara, é de extrema
relevância, tendo em vista o
aumento do consumo de
substâncias psicoativas
entre a população de todo
país, inclusive no município.
Além disso, o Executivo
deve incentivar e apoiar
todas ações sociais que
visem o bem de todo povo
itapetiningano.

Com o nome provi-
sório de “Projeto Casa de
Recuperação ABA”, a uni-
dade a ser construída em
Itapetininga, será a primeira
das quatro que a Associa-
ção pretende implantar no
Estado de São Paulo. Com a
expectativa de atender
inicialmente 30 internos, a
“ABA, oferecerá ao pacien-
te acompanhamento psico-

lógico, físico, social e princi-
palmente espiritual, inclusi-
ve após eles terem alta.

C o n f o r m e
informações do Pastor José
Jorge de Lima, representan-
te da Associação Benefici-
ente Aimée Semple Mcpher-
son, a “ABA”, que terá
1.173.50 mil metros quadra-
dos de construção, contará
com salas amplas para aten-
dimento, terapias e todo
tratamento que a recupera-
ção necessitar.

Além disso, quan-
do estiver em seu pleno
funcionamento, prestará o
atendimento à aproximada-
mente 100 internos Ainda
segundo o Pastor Jorge, a
idéia é que esta casa de recu-
peração em Itapetininga se
torne referência no trata-
mento de dependentes quí-
micos, transmitindo tranqüi-
lidade, harmonia e paz a eles.

A expectativa da
igreja é que a “ABA” esteja
em funcionamento no
segundo semestre de 2011
e atenda e reabilite os
necessitados de Itapetinin-
ga e região.

Cidade Saudável:

O calor intenso
dos últimos dias e o tempo
chuvoso, que atinge todo o
município propicia o apa-
recimento dos mosquitos,
em especial o Aedes Aegy-
pti, transmissor da Dengue.

De acordo com
dados do Ministério da Saú-
de, 70% dos casos de Den-
gue no Brasil ocorrem de
janeiro a maio. Período este

Verão: Época propícia para o avanço da dengue
em que os cuidados devem
ser intensificados entre a
população.

Em 2011, conforme
dados emitidos pelo Minis-
tério da Saúde,  mais de 26
mil casos já foram registra-
dos em todo país. Somente
no Estado de São Paulo
existem nove cidades que se
encontram em alerta, com
altos índices de infestação

do mosquito transmissor.
Além disso, tam-

bém já foram confirmados
no país a circulação do
sorotipo 4 da Dengue na re-
gião norte do país.

Em Itapetininga, do
início do ano até o momento, já
foram notificados cinco casos
de suspeita, sendo que um
foi descartado e os outros
quatro aguardam os resulta-

dos dos exames. A Vigilância
Epidemiológica lembra que
as pessoas que forem se
dirigir a regiões onde há alto
índice de casos de Dengue,
usem repelente e no caso de
dor de cabeça, febre, man-
chas avermelhadas pelo cor-
po, dor retrorbital (olhos),
não consuma medicamento
sem orientação médica, pois
além de ser perigoso para,

pode agravar a doença. No
caso destes sintomas a ati-
tude correta é procurar uma
unidade de saúde mais pró-
xima, pois pode ser Dengue.

É importante ter em
mente, que as mudanças de
hábito e a adoção de medidas
preventivas são as formas
mais eficientes e simples de
combate à doença. Incen-
tivar vizinhos, amigos, fa-

miliares e colegas de tra-
balho a não deixarem água
parada e lixo acumulado,
tampar as caixas d’água, co-
locar areia nos pratos de
plantas, guardar as garrafas
em locais cobertos e de bo-
ca para baixo, cubrir pneus
expostos ao tempo, todas
estas medidas podem fazer
toda a diferença.
 Disk Dengue 32734452
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Cidade Saudável:

Com o objetivo de
imunizar itapetininganos
contra a hepatite B, a Pre-
feitura de Itapetininga, por
meio da Secretaria de Saúde,
está intensificando neste
mês de fevereiro a campa-
nha de imunização da doen-
ça no município.

A vacina, que es-
tava disponível até ano pas-
sado para as crianças e ado-
lescentes entre 1 a 19 anos
de idade, agora também será
oferecida gratuitamente as
pessoas com idade entre 20
e 24 anos. A imunização con-
tra hepatite B faz parte do

Itapetininga deve imunizar mais de 12 mil
jovens com idade até 24 anos contra

hepatite B
calendário básico de va-cinação
de crianças e deve ser aplicada
em três doses, sendo a pri-
meira ao nascer, a segunda
após 30 dias e a terceira aos
seis meses de idade. 

De acordo com  a
Coordenadoria da Vigilância
Epidemiológica do municí-
pio,  em Itapetininga, a ex-
pectativa  é que sejam vaci-
nados 12.816 pessoas . As
pessoas que têm até 24 anos
de idade e que ainda não foram
vacinadas ou que es-tão com
o calendário in-completo de-
vem procurar uma Unidade
Básica de Saú-de (UBS) mais

próxima de sua casa, munidas
da carteira de vacinação.

Para  ficar comple-
tamente protegido contra a
doença é preciso tomar três
doses da vacina. Os ado-
lescentes que forem receber a
vacina contra hepatite B tam-
bém poderão aproveitar pa-
ra atualizar a carteira de va-
cinação, tomando vacinas
que estejam em atraso.

A doença existe e
quem não está vacinado está
vulnerável e poderá se conta-
minar, desenvolver a doença
e até ficar com sequelas para
a vida toda.

Vigilância Epidemiológica alerta sobre
vacinação contra a Febre Amarela

A Vigilância Epide-
miológica está realizando a va-
cinação contra a febre amarela
em dia determinados nos Pos-
tos de Saúde. Segundo o Minis-
tério da Saúde, desde 1942 não
é registrado nenhum caso de fe-
bre amarela urbana. Entretanto,
existem alguns casos no país de
pessoas que foram contamina-
das pela de febre amarela sil-
vestre. São pessoas não va-
cinadas, que estiveram em área
de floresta ou mata de regiões
consideradas de risco.

A febre amarela é

uma doença infecciosa aguda,
de curta duração (no máximo
10 dias), gravidade variável,
causada pelo vírus da febre
amarela, que ocorre na América
do Sul e na África. A doença é
transmitida pela picada do
mosquito Aedes aegypti, o
mesmo da dengue e que é o
transmissor da doença.

A transmissão de
pessoa para pessoa não existe.
Os sintomas são: febre, dor de
cabeça, calafrios, náuseas, vô-
mito, dores no corpo, icterícia
(a pele e olhos ficam amarelos)

e hemorragias (de gengiva, nariz,
estômago, intestino e urina).

Se você ainda não
tomou a vacina, deve procurar
a Unidade de Saúde mais pró-
xima. A vacina deve ser aplicada
10 dias antes da viagem para as
áreas de risco de transmissão
da doença. Pode ser aplicada a
partir de 9 meses de idade e é
valida por 10 anos. A vacina é
contra indicada a gestantes,
imunodeprimidos (pessoas
com o sistema imunológico
debilitado) e pessoas alérgicas
a gema de ovo.
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IPTU é entregue em Itapetininga
A Prefeitura de Ita-

petininga distribuiu até esta
sexta-feira, dia 4 de fe-
vereiro, os carnês do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) de 2011. O IPTU é
um imposto obrigatório para
todas as pessoas que pos-
suam imóveis. Ele pode ser
pago a vista com desconto
ou divididos em parcelas
mensais sem desconto.

Neste ano, serão
distribuídos pela Empresa
Brasileira de Correios e Telé-
grafos, cerca de 50 mil car-
nês de IPTU de imóveis
cadastrados no município.
Os contribuintes que não
receberem os carnês até 4
de fevereiro, devem
procurar a partir do dia 7 de
fevereiro, o Setor de
Cadastro Imobiliário, no
Paço Municipal, de segunda

a sexta (das 9 às 17 horas)
para solicitar a 2ª via.

De acordo com a
Secretaria de Administração
e Finanças, no exercício de
2010, o Executivo arrecadou
R$ 5.843.778,91. Para 2011 a
previsão é que esse número
seja de aproximadamente R$
6.118.436,50, com aumento
de 4.7% de acordo com o
IPCA.

Formas de pagamento:
Considerando que

houve atraso na entrega
dos carnês do IPTU 2011 e
com objetivo de evitar
transtornos aos contribui-
ntes em geral, a Prefeitura de
Itapetininga prorrogará o
vencimento da parcela
única. O contribuinte que
optar pelo pagamento à
vista poderá fazê-lo no até
o dia 28 de fevereiro com

desconto de 10% ou até 10
de março com redução de
5%. Existe ainda a opção
pelo parcelamento em seis
vezes, sem desconto, com o
vencimento da primeira cota
em 10 de março.

O pagamento do
IPTU pode ser feito em
qualquer agência bancária
ou na Tesouraria da Prefei-
tura.

A administração
municipal pede a colabora-
ção do contribuinte na ma-
nutenção de seu cadastro
sempre atualizado.

Quaisquer altera-
ções devem ser comunica-
das ao Setor de Cadastro
Imobiliário e alteradas gra-
tuitamente. Informações po-
dem ser conseguidas pelo
telefone 3276-9600 – ramais
9672 e 9673

Cidade Participativa:

No verão, as chu-
vas intensas e as tempera-
turas elevadas, são uma
combinação perfeita para o
aumento do crescimento do
mato alto em terrenos bal-
dios. Além disso, muitos mo-
radores jogam nesses locais
lixo doméstico e entulho,
propiciando assim pontos
para a proliferação de ani-
mais nocivos a saúde hu-
mana.

Somente em 2010,
a Prefeitura de Itapetininga,
através do Setor de Fisca-
lização de Postura, realizou
1.277 notificações que re-

Proprietários devem fazer a limpeza de seus terrenos
sultaram em 191 autos de in-
fração. Nos primeiros 25 dias
de 2011 já foram realizadas
219 notificações e 01 auto
de infração.

A preocupação da
Administração Municipal é
garantir que as áreas sejam
mantidas limpas, evitando a
proliferação de animais pe-
çonhentos e insetos como
o Aedes Aegypti, que é o
mosquito transmissor da
dengue.

Segundo a Lei nº
5.406, de 23 de novembro de
2010, os proprietários de
imóveis com vegetação

rasteira e altura superior a
30 cm, ou com detritos em
seu interior, serão notifica-
dos para procederem à lim-
peza no prazo máximo de 30
dias.

Esgotado o prazo
inicial, o proprietário estará
sujeito a multa de R$ 1,00
por metro quadrado do
terreno, tendo então o prazo
adicional de 30 dias para
execução dos serviços de
limpeza. Na reincidência, o
Executivo irá aplicar a multa
com 20% de acréscimo.

A Prefeitura de Ita-
petininga pede a colabora-

ção da população, para que
não jogue lixo em terrenos
baldios, uma vez que a
sujeira pode contribuir para
proliferação de animais e in-
setos transmissores de
doenças, além de gerar mul-
ta ao proprietário do imóvel.

O cidadão que
detectar terreno sujo deve
fazer a reclamação por escri-
to no Departamento de Fis-
calização da Prefeitura de
Itapetininga, entrando em
contato  com a Prefeitura de
Itapetininga  no 156 (ligação
g r a t u i t a )
www.itapetininga.sp.gov.br. 
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Começam, na próxima segunda-feira, 7 de
fevereiro, as sessões ordinárias da
Câmara Municipal de Itapetininga

Começam, na pró-
xima segunda-feira, 7 de
fevereiro, as sessões ordi-
nárias da Câmara Municipal
de Itapetininga.

O início está pre-
visto para as 20h, com uma
extensa pauta de trabalhos.

Durante o recesso
legislativo, a Câmara per-
maneceu aberta ao público,
com seu expediente normal,
suas atividades administra-
tivas internas e, inclusive,
com sessão extraordinária.

O presente biênio
legislativo deverá ser muito
movimentado. Além das
sessões, a Câmara deverá
intensificar atividades cul-
turais e comunitárias, in-
centivando a participação
popular.

Funções da Câmara
A função mais

conhecida da Câmara é a de
legislar, ou seja, discutir e
votar leis no âmbito do mu-
nicípio. Porém, esta não é a
sua única atribuição. Os ve-
readores têm também, de-
ntre outras, a tarefa de fisca-
lizar os atos da administra-
ção, zelando pela defesa do
patrimônio público e pela
observância dos interesses
da sociedade local. Para
desempenharem as suas
funções, os vereadores
precisam estar em contato
com os cidadãos. Precisam
receber informações sobre
o que acontece na cidade,
ao mesmo tempo em que
precisam transmitir infor-
mações sobre o exercício do
mandato, sobre os fatos que
ocorrem na Câmara e sobre
a gestão do dinheiro
público pelo Legislativo
(prestação de contas).

Agora, a tecnolo-
gia nos oferece um novo
meio de comunicação, que

NOTÍCIAS DO LEGISLATIVO

tem se mostrado eficiente e
a cada dia atinge um número
maior de pessoas: a Internet.

Aproveitando-se
desse recurso, a Câmara de
Itapetininga vem ocupar o
seu espaço, pretendendo
fazer dele uma alternativa de-
mocrática de participação
da sociedade itapetiningana
no processo político local.

Nosso site se pro-
põe a ser também um canal
de transparência, onde o
cidadão poderá tomar
conhecimento dos fatos
mais importantes que acon-
tecem na Câmara, assim
como das prestações de
contas do Poder Legislati-
vo. Para isso, pedimos aos
nossos cidadãos internau-
tas que explorem todo o
conteúdo da página e a
divulguem para a socieda-
de, a fim de que o máximo
possível de pessoas possa
visitá-la, conhecê-la e par-
ticipar da construção da
democracia em Itapetininga.

A Câmara Munici-
pal é o órgão que representa
o Poder Legislativo no
Município. É composta por
11 vereadores eleitos dire-
tamente pelo povo, que têm
a prerrogativa de repre-
sentar a população, decidi-
ndo sobre os principais as-
suntos de interesse da
cidade.

 Saiba mais sobre
a Câmara Municipal de

Vereadores
O Poder Legislati-

vo do Município é exercido
pela Câmara de Vereadores.
Exerce quatro funções
básicas:

A função legislati-
va que consiste em elaborar
as leis sobre matérias de
competência exclusiva do
município;

A função fiscali-
zatória, cujo objetivo é o
exercício do controle da
Administração Pública lo-
cal, quanto à execução orça-
mentária e ao julgamento das
contas apresentadas pelo
Prefeito.

A função de jul-
gadora, que ocorre nas hi-
póteses de infrações po-
l í t i co-admin is t ra t ivas
cometidas pelos Adminis-
tradores Municipais ou
pelos próprios vereadores e
previstas em lei, de caráter
eminentemente político-
administrativas.

A função adminis-
trativa e restringe-se à sua
organização interna, estru-
turação de seu quadro de
pessoal, direção de seus
serviços auxiliares e elabora-
ção de seu Regimento Inter-
no.
 As atribuições da Câmara

Municipal
Compete à Câmara

de Vereadores, com a san-
ção do Prefeito Municipal: 
Legislar sobre todas as
matérias atribuídas ao
Município pelas Constitui-
ções da União e do Estado
e pela Lei Orgânica;
Votar: o Plano Plurianual; as
diretrizes orçamentárias; os
orçamentos anuais; as
metas prioritárias; o Plano
de Auxílios e Subvenções.
Legislar sobre tributos de
competência municipal;
Legislar sobre a criação e
extinção de cargos e fun-
ções do Município, bem
como fixar e alterar ven-
cimentos e outras vantagens
pecuniárias;
Votar leis que disponham
sobre alienação e aquisição
de bens móveis;
Legislar sobre a concessão
de serviços públicos do

Município;
Legislar sobre a concessão
e permissão de uso de
próprios municipais;
Dispor sobre a divisão
territorial do Município,
respeitada a legislação
federal e estadual;
Criar, alterar, reformar ou
extinguir órgãos públicos
do Município;
Deliberar sobre emprésti-
mos e operações de crédi-
tos, bem como a forma e
meios de pagamento;
Transferir, temporária ou
definitivamente, a sede do
Município, quando o
interesse público o exigir;
Cancelar, nos termos da lei,
a dívida do Município,
autorizar a suspensão de
sua cobrança e a relevação
de ônus e juros;

Autorizar, pelo voto da
maioria absoluta dos
Vereadores, alienação de
propriedade do Município.
É de competência privativa
da Câmara Municipal de
Vereadores: Eleger sua
Mesa Diretora, elaborar seu
Regimento Interno e dispor
sobre sua organização;
Propor a criação e extinção
dos cargos de seu Quadro
de Pessoal e Serviços,
dispor sobre o provimento
dos mesmos, bem como fixar
e alterar vencimentos e
outras vantagens; Conceder
títulos de benemerência,
conforme dispuser a lei;
Autorizar o Prefeito a se
ausentar do Município
quando exceder a quinze
dias.
Convocar Secretário Muni-

cipal para prestar, pessoal-
mente, informações sobre
assuntos de sua competên-
cia, previamente determina-
dos, importando a ausência
injustificada em crime de
responsabilidade.

O processo legisla-
tivo compreende a elabora-
ção de:
Emendas à Lei Orgânica;
Leis ordinárias;
Decretos legislativos;
Resoluções;
Leis complementares;

São, ainda, entre
outros, objeto de delibera-
ções da Câmara de Vereado-
res, na forma do Regimento
Interno:
Autorizações;
Indicações;
Requerimentos.



PÁGINA 335 DE FEVEREIRO DE 2011

Cidade Participativa:

Até o dia 31 de
março, todos os produtores
rurais do município devem
comparecer a Prefeitura de
Itapetininga e apresentar
suas notas fiscais, a fim de
realizarem o preenchimento
da DIPAM (Declaração do
Índice de Participação do
Município).

Conforme a Secre-
taria de Administração e Fi-
nanças, o preenchimento é
gratuito e realizando esta
ação, o produtor estará con-
tribuindo para que melhore
o  repasse do Imposto sobre
Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e
sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Inter-
estadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS)
para Itapetininga.

Atualmente, a
Constituição Federal deter-
mina que 25% da arre-

Produtores Rurais têm até
o dia 31 de março para

realizarem o
preenchimento da DIPAM

cadação do ICMS deve ser
distribuído entre os municí-
pios de cada Estado. Entre
os itens que atuam na for-
mação do Índice de Partici-
pação do Município estão
vários componentes, como:
população, área de reserva
florestal, arrecadação pró-
pria e outros. O item mais im-
portante, entretanto, é o
valor agregado, que é a
soma das mercadorias e ser-
viços que no ano passado
movimentaram a economia
do município, seja na cidade
ou na zona rural. Todos
esses dados vão definir o
índice a ser aplicado no ano
que vem.

Para realizar a ação,
os produtores rurais de Ita-
petininga devem apresentar
os talões de notas fiscais até
o próximo dia 31 de março,
no Setor de Fiscalização de
ICMS, no Paço Municipal,

1000. O horário de aten-
dimento é das 09:00 às 17:00
horas; 

A Secretaria de
Administração e Finanças
lembra que, no caso de al-
gum proprietário ou arren-
datário ter dificuldade para
comparecer na Prefeitura,
um agente municipal, devi-
damente identificado, pode-
rá ser deslocado até o domi-
cílio ou local indicado, para
o devido preenchimento da
DIPAM.

Ainda segundo a
Secretaria, com o intuito de
sanar dúvidas e orientar
sobre a emissão de notas
fiscais e seus benefícios, a
Prefeitura de Itapetininga
elaborou uma cartilha com
informações claras e ilus-
trativa para orientar o pro-
dutor rural, disponível no
Setor de Fiscalização de
ICMS .

Na próxima segun-
da-feira(dia 7), os profes-
sores eventuais de Educa-
ção Infantil, Educação Bási-
ca e também os profissionais
de Educação Física que
participaram do processo
seletivo no último dia 31,
passarão por Perícia Médica
e Atribuição de Classes.

Os candidatos a
Professor de Educação Bá-
sica, do nº 01 ao 50; Profes-
sores de Educação Física,
do nº 1 até o nº 12 farão a

Perícia Médica e Atribuição de
Classes para professores
eventuais terão início na

segunda-feira
perícia médica às 7 horas, do
dia 7, na JCF – Serviços Mé-
dicos, na rua Ernesta Xavier
Rabelo Orsi, nº 20, na Vila
Maria. Os professores de
Educação Básica, do nº 51
até o nº 100, passarão por
perícia também no dia 7, às
9horas, no mesmo local.

A atribuição das
classes acontecerá a partir
das 14horas, no Anfiteatro
Municipal, no Jardim Ma-
rabá, aos professores de
Educação Básica do nº 1 até

o 50 e aos professores de
Educação Física, do nº 1 até
o nº 12. Para os professores
de Educação Básica, do nº
51 até o nº 100, a atribuição
de classes será às 16horas,
no mesmo local.

Vale ressaltar que
as aulas serão atribuídas
mediante a apresentação de
Laudo Médico favorável e
documento de identidade
com foto. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3376-9613.
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Geração de Emprego e Renda

Fundo Social abre as inscrições para
cursos profissionalizantes

Cidade Participativa:

Até o dia 31 de
março, todos os produtores
rurais do município devem
comparecer a Prefeitura de
Itapetininga e apresentar
suas notas fiscais, a fim de
realizarem o preenchimento
da DIPAM (Declaração do
Índice de Participação do
Município).

Conforme a Secre-
taria de Administração e Fi-
nanças, o preenchimento é

Produtores Rurais têm até o dia 31 de março para
realizarem o preenchimento da DIPAM

gratuito e realizando esta
ação, o produtor estará con-
tribuindo para que melhore
o  repasse do Imposto sobre
Operações Relativas à Cir-
culação de Mercadorias e
sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) para
Itapetininga.

Atualmente, a
Constituição Federal deter-

mina que 25% da arrecada-
ção do ICMS deve ser dis-
tribuído entre os municípios
de cada Estado. Entre os
itens que atuam na forma-
ção do Índice de Participa-
ção do Município estão vá-
rios componentes, como:
população, área de reserva
florestal, arrecadação pró-
pria e outros. O item mais im-
portante, entretanto, é o va-
lor agregado, que é a soma

das mercadorias e serviços
que no ano passado movi-
mentaram a economia do
município, seja na cidade ou
na zona rural. Todos esses
dados vão definir o índice a
ser aplicado no ano que
vem.

Para realizar a ação,
os produtores rurais de Ita-
petininga devem apresentar
os talões de notas fiscais até
o próximo dia 31 de março,

no Setor de Fiscalização de
ICMS, no Paço Municipal,
1000. O horário de atendi-
mento é das 09:00 às 17:00
horas; 

A Secretaria de
Administração e Finanças
lembra que, no caso de algum
proprietário ou arrendatário
ter dificuldade para compa-
recer na Prefeitura, um agen-
te municipal, devidamente
identificado, poderá ser des-

locado até o domicílio ou lo-
cal indicado, para o devido
preenchimento da DIPAM.

Ainda segundo a
Secretaria, com o intuito de
sanar dúvidas e orientar sobre
a emissão de notas fiscais e
seus benefícios, a Prefeitura
de Itapetininga elaborou
uma cartilha com informa-
ções  para orientar o produtor
rural, disponível no  Setor de
Fiscalização de ICMS .

Para você, que está
à procura de uma renda
extra para complementar o
seu orçamento, o Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS),
abre a partir de segunda-
feira (dia 7) as inscrições
para os cursos de geração
de renda.

No total são 17
cursos que atendem diver-
sos setores da economia lo-
cal e que são oferecidos gra-
tuitamente à população. Os
interessados em participar,
devem procurar o Fundo
Social de segunda à sexta-
feira, das 13 às 17 horas, mu-
nidos de RG, CPF, compro-
vante de residência e de
renda de todos os morado-
res da casa.

O prazo para as
inscrições se encerra no pró-
ximo dia 18 de fevereiro, com
divulgação da lista de
classificados em 22 de
fevereiro. As aulas terão
início no dia 14 de março.

O FSS fica na Esta-
ção Solida-riedade, localiza-
da na Praça Gaspar Ricardo
s/n- Centro. Telefone 3271-
1801.
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Cidade Inovadora

Prefeitura recupera mais de três mil
metros quadrados de asfalto na Rua
Antonio Fanaro no Jardim Fogaça

Mais de três mil
metros quadrados de pavi-
mentação, uma nova linha
de drenagem profunda, um
investimento próximo a 80
mil reais. Atendendo uma
antiga reinvindicação dos
moradores do Jardim Foga-
ça, a Administração Munici-
pal está concluindo as
obras na Rua Antonio Fana-
ro.

Cumprindo o pla-
no de recuperação de diver-
sas ruas do município, esta-
belecido pela Prefeitura de
Itapetininga, a Secretaria de
Obras e Serviços, na prime-
ira fase do projeto de recu-
peração desta via, realizou
a substituição das linhas de
tubos ármicos, danificados
durante as fortes chuvas que
atingiram o município em
2010, por tubos ovóides de
concreto armado, feitos sob
medida.

Já na segunda fase
dos trabalhos, a equipe da
Secretaria se concentrou na
drenagem superficial e no
recapeamento de 3.500
metros quadrados de rua. O
próximo passo para o
término das obras na Rua
Antonio Fanaro é a introdu-
ção da sinalização horizon-
tal (pintura de solo).

Para os próximos
dias,  após o término dos tra-
balhos de ligação e am-
pliação de rede de água e es-
goto, a Administração Mu-
nicipal dará continuidade às
obras de recapeamento na
Avenida Joaquim Fogaça de
Almeida Neto. 

De acordo com o
Executivo, o Jardim Fogaça
será contemplado com
31.927,07m² de recapeamen-
to de  vias, drenagem super-
ficial e profunda de 783,5m³
e a recuperação de 9.840 m²

de pavimento e de base, um
investimento próximo a um
milhão de reais

Tarefa cumprida
Para sanar os pro-

blemas que os moradores do
Jardim Fogaça e Vila Nova
Itapetininga tinham após as
fortes chuvas, a Prefeitura
de Itapetininga também
realizou a substituição das
linhas de tubos ármicos na
Marginal do Chá, aproxi-
madamente 30 metros de
tubos de 1,50 m de diâmetro
cada. 

Também faz parte
do plano de recuperação de
ruas do Jardim Fogaça, a
recuperação da Avenida
Marginal Chaquib Ozi. A
Administração Municipal
conclui as obras desta
importante via de acesso do
bairro e do município no final
do mês de outubro.

Admin is t ração
Municipal irá realizar mais
de nove mil metros qua-
drados de pavimentação na
via

Nas próximas se-
manas, a Prefeitura de Ita-
petininga dará início a pa-
vimentaçao da Avenida João
Olímpio de Oliveira,  na Vila

Avenida João Olímpio de
Oliveira será pavimentada

Assem, importante via de
acesso ao IF (Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência
e Tecnologia).

Conforme infor-
mações passadas pela
equipe da Secretaria de
Obras e Serviço, no mo-
mento está sendo concluí-
da, a colocação de 2.492 m³

de drenagem superficial, um
investimento próximo a
R$180 mil reais.

Logo após as
obras de drenagem, a Admi-
nistração Municipal dará
início à pavimentação local,
que irá atender 9.858m²
de via, um investimento
de R$140.795,57.
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