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EDITORIAL

Prefeitura e Popu-
lação trabalhando juntas,
para o bem de Itapetininga.

Com este slogan, a
Prefeitura de Itapetininga
deu início ao “Mutirão da
Cidadania” no município. A
primeira região beneficiada
foi a da Vila Santana, onde
os bairros Jardim Santa Inês,
Vila Piedade, Jardim Daisy,
Vila Santa Isabel, Vila Garrido
e adjacências, foram visi-
tados pela equipe da Admi-
nistração Municipal, rece-
bendo serviços de tapa bu-
raco, manutenção da ilumi-
nação pública, limpeza, pin-
tura de guias, poda e plantio
de árvores, cata treco, com-
bate à dengue, serviços de
saúde, entre outros. A maté-
ria completa e o bairro que

A união faz a força.....
será contemplado com as
ações nesta semana, você
confere nas próximas pa-
ginas do Semanário Oficial
de Itapetininga.

Também  aqui, vo-
cê confere que nos dias de
hoje ter uma capacitação no
currículo pode fazer toda a
diferença na hora de
conquistar uma vaga no
mercado de trabalho. No
momento, em Itapetininga,
duas unidades municipais
oferecem cursos profissio-
nalizantes. O CEPROM/SE-
NAI (Centro Educacional
P r o f i s s i o n a l i z a n t e
Municipal/ Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
está com as inscrições aber-
tas para 11 de seus cursos.
Já o FSS (Fundo Social de

Solidariedade) está ofere-
cendo 17 diferentes capa-
citações todas gratuitas.

Aliás, o Fundo
Social de Solidariedade está
com novidades para este
ano. Além dos cursos
inéditos de modelagem e
lingerie, o departamento
municipal oferecerá neste
ano 26 cursos, todos volta-
dos à geração de emprego e
renda.

Manutenção de
calçadas. Quando falamos
deste assunto sempre acha-
mos  que, quem é respon-
sável em recuperá-las é a
Prefeitura. O Semanário Ofi-
cial de Itapetininga, esclare-
ce através da Lei Municipal
4026/97, que diz que a tarefa
de fiscalizar e fazer cumprir

a Lei, é da Administração
Municipal, porém a de
preservar e manter em bom
estado a calçada é do dono
do imóvel.

Projeto SESC
VERÂO, XI Copa Itapetinin-
gana de Malha, Obras de
drenagem no Distrito
Industrial, Recapeamento  e
pavimentação em cinco
novas vias e Recadas-
tramento de Taxistas. Essas
e outras matérias você lê
nesta edição 246 do
Semanário Oficial de
Itapetininga.

Boa leitura e que
esta semana seja de alegrias
e vitórias para todo povo
itapetiningano.

Semanário Oficial de
Itapetininga.
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Cidade Inovadora:

Prefeito de Itapetininga realiza obras de
drenagem no Distrito Industrial

A Administração
Municipal está realizando
implantação de galerias de
águas pluviais e colocação
de guias e sarjetas na Ave-
nida Riga, localizada Distrito
Industrial, importante via de
acesso a Rodovia Raposo
Tavares.

As obras de drena-
gem, assim como a coloca-
ção de guias e sarjetas, fa-
zem parte dos trabalhos
preliminares necessários
para que posteriormente a
via receba malha asfáltica. O
Executivo realizará ainda os

serviços de preparação do
solo antes de iniciar a pavi-
mentação.

De acordo com a
previsão, serão investidos
R$ 199.898,00 nesta obra,
que é fruto de uma parceria
entre a Prefeitura de Itapeti-
ninga e o Governo do
Estado, por meio da Secreta-
ria de Economia e Plane-
jamento.

Ao todo está pre-
vista a implantação de apro-
ximadamente 400 metros de
galerias de águas pluviais, 1466
m de guias e sarjetas nesta via.

Administração Municipal anuncia o início de obras de
infraestrutura em mais cinco novas vias de Itapetininiga

Serão beneficiadas
com serviços de recape-
amento as ruas centrais,
Senador José Hermírio de
Moraes, João Adolfo e An-
tonio Avelino da Costa. Já
as ruas do Conjunto Habita-
cional Itapetininga “I”, no
Distrito do Rechã, passarão
por obras de drenagem, co-
locação de guias e sarjetas
e pavimentação as fáltica.

Nas vias João
Ayres da Rocha e Travessa
1, no Distrito do Morro do
Alto, a Secretaria de Obras
e Serviços irá recuperar o pa-
vimento, recapeae e também
introduzir galerias de águas
pluviais na região.

As ruas atendidas,
são importantes vuas de
acessos do município, como
é o caso da Senador José
Hemírio de Moraes que nos
liga a Estação Rodoviária ou
mesmo as do Conjunto
Habitacional Itapetininga
“I”, no Rechã, e  que no

Administração Municipal, seguindo o plano de recuperação de ruas anunciou o início de obras de infraestrutura em mais cinco
vias de Itapetininga.

momento necessitavam pas-
sar por obras de recuper-
ação ou de infraestrutura.

De acordo com o
Prefeito de Itapetininga, as
obras no Distrito do Rechã
e do Morro do Alto já tive-
ram início nesta semana. Já
os trabalhos nas ruas cen-
trais de Itapetininga  devem
começar em breve, já que,
estão aguardando  ordem de
serviço.

Conforme  infor-
mações passadas pela Se-
cretaria de Obras e Serviços,
no Distrito do Morro do
Alto serão investidos
R$290.144,19 na execução
dos serviços.

No recapeamento
das ruas, Senador José Her-
mírio de Moraes, João Adolfo
e Antonio Avelino da Costa,
está orçado em R$215.498,20
e nas vias do Conjunto
Habitacional Ita-petininga
“I”, no Rechã, o investi-
mento é de R$ 549.178,97.
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Cidade Participativa

Piso escorregadio,
danificado, irrelugar e cheio
de buracos. Quando esta-
mos caminhando pelas ruas
do município, é comum de-
pararmos com calçadas que
encontram-se em más con-
dições e logo pensamos que
o reponsável por tal situa-
ção é a Prefeitura.

Conforme a Lei
Municipal 4026/97, a tarefa
da Administração Munici-
pal é apenas realizar o tra-
balho de notificação dos
imóveis com calçadas irre-
gulares, estipulando aos do-
nos um prazo para que se
adequem aos padrões exi-
gidos por Lei.  Já ao cidadão,

Fique Atento!

Calçadas: Conservação e manutenção é
responsabilidade de cada municípe

cabe a tarefa de conservar e
realizar a manutenção perió-
dica do passeio.

Segundo a Secre-
taria de Obras e Serviços a
fiscalização das calçadas no
município funciona de for-
ma que a equipe da Pre-
feitura de Itapetininga, após
visitar o local irregular,  noti-
fica o proprietário do imóvel,
estipulando uma prazo para
regularização do passeio. Se
durante este tempo, o pro-
prietário não efetuou as mo-
dificações dentro dos pa-
drões exigidos e no prazo
estipulado, então se aplica-
da à multa no valor de 5 UFM
(Unidade Fiscal do Municí-

pio), o que equivale  a R$
301,50.

Conforme infor-
mações do Departamento
de Fiscalização de Obras,
responsável por este tra-
balho, mensalmente em Ita-
petininga são aplicadas
aproximadamente 80 no-
tificações e 10 multas.

A Prefeitura de Ita-
petininga lembra que todo
munícipe pode obter orien-
tações, informações ou mes-
mo fazer denúncias pelo
Serviço de Atendimento ao
Cidadão, discando 156 ou
através do telefone 3376-
9605, no Departamento de
Fiscalização de Obras.
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AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2011 (Ata de Registro de Preços) -
Processo nº 02/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço Unitário por Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para a
Central de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 25.02.2011 a partir
das 09:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011 - Processo nº 03/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por km OBJETO: Locação de veículo com
motorista para prestar serviço junto a Secretaria de Promoção Social, para transporte de funcionários e
demais serviços por um período de 12 meses. INICIO DA SESSÃO: Dia 28.02.2011 a partir das 09:00
horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2011 (Ata de Registro de Preços) -
Processo nº 04/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço Unitário por Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para
atender processos judiciais e pacientes do serviço social da Secretaria Municipal de Saúde. INICIO DA
SESSÃO: Dia 25.02.2011 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2011 - Processo nº 05/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Global do Lote OBJETO: contratação de
empresa para a colocação de alambrados para fechamento de 07 campos de futebol. INICIO DA SESSÃO:
Dia 28.02.2011 a partir das 10:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011 (Ata de Registro de Preços) -
Processo nº 06/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço Unitário por Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de baterias para os
veículos da Secretaria de Obras e Serviços, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria de Gabinete. INICIO DA SESSÃO: Dia 28.02.2011 a partir das 14:00 horas.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou
correio.
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2010 - Processo n.° 034/2010, que objetiva o fornecimento de
gêneros alimentícios estocáveis (arroz, açúcar, feijão, macarrão, leite, etc.), para consumo nas Unidades
Escolares do Município – Secretaria Municipal de Educação. Fica RETIFICADA a publicação realizada no
Semanário Oficial de Itapetininga no dia 05/02/2011, em relação a empresa ATACADÃO FARTURA
DISTRIBUIDORA LTDA – ME, conforme segue: Onde lê-se: Item 03 - Arroz Tipo 1 embalagem de 5kg,
Marca: Dona Milú, no valor unitário de R$1,25; Leia-se: Item 03 - Arroz Tipo 1 embalagem de 5kg,
Marca: Q’ Delícia, no valor unitário de R$1,43, mantidas todas as demais informações já publicadas.
Também fica RETIFICADO os valores dos itens 01, 05, 24 e 30, conforme seguem: Onde lê-se: Item 01
– açúcar refinado embalagem de 1kg marca Alto Alegre, valor unitário de R$ 1,37; Item 05 – Extrato de
tomate simples concentrado embalagem 350g - Quero, valor unitário de R$0,94; Item 24 – Óleo vegetal
de soja refinado embalagem de 900ml – marca Purity, valor unitário de R$1,85; Item 30 – Vinagre de
vinho tinto frasco de 750 ml – marca Castelo, valor unitário de R$1,53; Leia-se: Item 01 – açúcar
refinado embalagem de 1kg marca Alto Alegre, valor unitário de R$2,18; Item 05 – Extrato de tomate
simples concentrado embalagem 350g - Quero, valor unitário de R$1,30; Item 24 – Óleo vegetal de soja
refinado embalagem de 900ml – marca Purity, valor unitário de R$2,42; Item 30 – Vinagre de vinho tinto
frasco de 750 ml – marca Castelo, valor unitário de R$2,99.
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2010 - Processo n.° 040/2010, que objetiva o fornecimento de
gêneros alimentícios estocáveis (geléia, biscoito, suco tropical, barra de cereais, gelatina, bolo, etc...),
para consumo nas Unidades Escolares do Município – Secretaria Municipal de Educação. Fica RETIFICADA
a publicação realizada no Semanário Oficial de Itapetininga no dia 05/02/2011, em relação a empresa
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme segue: Onde lê-se: Item 15 - Pessego
em calda embalagem contendo 830 gramas, Marca: Newmann, no valor unitário de R$2,90; Leia-se: Item
15 - Pessego em calda embalagem contendo 830 gramas, Marca: Olé, no valor unitário de R$2,90,
mantidas todas as demais informações já publicadas. Fica RETIFICADO também os valores dos itens 06
e 07 adjudicados à empresa ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA, conforme segue:
Onde lê-se:

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS de empresas que
desejam se habilitar a explorar a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO    do Baile Popular – Carnaval 2011, que
acontecerá do dia 05/03 ao dia 08/03 na Avenida Peixoto Gomide.
1)O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria de Cultura e Turismo, conforme segue.
a)Os comerciantes interessados em explorar comercialmente a praça de alimentação que será disponibilizada
pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, durante o Festa popular na Praça Peixoto Gomide, deverão
apresentar propostas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua Saldanha Marinho nº 107 – Centro, até às
15:00 horas do dia 25/02/2011, sendo que a abertura do envelope ocorrerá no mesmo dia às 16:00 horas
com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais pessoas que desejarem participar.
b) Serão abertas barracas de comidas e bebidas, conforme segue o croqui anexado na Secretaria de Cultura
e Turismo.
c) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as referências, sendo que cada
participante deverá cumprir os seguintes requisitos:
I – A proposta para participação na Praça de Alimentação será de no mínimo R$ 1.000,00 (Um mil reais);
II – Funcionamento da barraca no evento deverá ser das 20:00h às 02:00h.
III – O cumprimento da legislação no tocante à proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18
anos e na conservação e higiene de alimentos, etc.
IV - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será
afixado no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial
da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

  Itapetininga, 09 de fevereiro de 2011.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS de AGÊNCIAS
DE PUBLICIDADE para os seguintes serviços a serem prestados no CARNAVAL 2011, que acontecerá
do dia 04/03/2011 ao dia 08/03/2011 na Av. Peixoto Gomide:
A)Criação de cotas de patrocínios em consonância com o valor de mercado,criando diversas modalidades
de aparição da logomarca das empresas patrocinadoras, como por exemplo nas mídias escrita, falada,
impressa e televisada de divulgação do evento.
B)As agências deverão apresentar também o percentual cobrado sobre os valores dos patrocínios, bem
como o mínimo de empresas a serem visitadas
C)As Propostas deverão ser apresentadas e protocoladas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua
Saldanha Marinho nº 107 – centro, até as 15:00 horas do dia 16/02 de 2011, sendo que a abertura do
envelope ocorrerá no mesmo dia às 15:30 horas com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e
demais pessoas/Empresas que desejarem participar.
D)Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

                                 Itapetininga, 09 de fevereiro 2011.
LUIZ ANTONIO VIEIRA

Secretário de Cultura e Turismo

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS de empresas que
desejam se habilitar a explorar a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO durante o Festival do Boteco 2011, que
acontecerá do dia 02/03 ao dia 08/03 na Praça Marechal Deodoro.
1)O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria de Cultura e Turismo, conforme segue.
a)Os comerciantes interessados em explorar comercialmente a praça de alimentação que será disponibilizada
pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, durante o Festival na Praça Marechal Deodoro, deverão
apresentar propostas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua Saldanha Marinho nº 107 – Centro, até às
15:00 horas do dia 25/02/2011, sendo que a abertura do envelope ocorrerá no mesmo dia às 16:00 horas
com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais pessoas que desejarem participar.
b) Serão abertas barracas de comidas, bebidas e sobremesas, conforme segue o croqui anexado na Secretaria
de Cultura e Turismo.
c) Independentemente do número de inscritos serão avaliadas todas as referências, sendo que cada
participante deverá cumprir os seguintes requisitos:
I – Possuir um ponto com endereço fixo de comercialização do produto que será apresentado no evento.
I – Adesão mínima através do pagamento da taxa de R$ 400,00 (quatrocentos reais);
II – A venda ficará restrita a produtos condizentes com a culinária típica de Boteco pré-estabelecida pela
Secretaria;
III – Funcionamento da barraca no evento todos os dias a partir das 18:00 h  até às 00:00h, exceto nos
dias 06 e 08/03 quando a abertura será às 14:00h;
IV – O cumprimento da legislação no tocante à proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18
anos e na conservação e higiene de alimentos, etc.
V – A confecção de material gráfico indicando o endereço fixo do estabelecimento comercial.
VI – O pagamento de multa R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento dos itens acima;
d) Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

                              Itapetininga, 09 de fevereiro de 2011.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo
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A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Cultura e Turismo pelo presente EDITAL
DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo propostas técnicas de
organizações não governamentais de interesse público sem fins lucrativos com finalidade cultural com
atuação na área carnavalesca para participar dos desfiles e outras atividades do gênero a serem financiados
no exercício de 2011
1)O Protocolo deverá ser feito junto à Secretaria de Cultura e Turismo, conforme segue:
As entidades interessadas, deverão apresentar propostas na Secretaria de Cultura e Turismo – Rua Saldanha
Marinho nº 107 – Centro, até às 15:00 horas do dia 16/02/2011.
2)No envelope deverá conter os itens listados a baixo:
a)Projeto Técnico com orçamento detalhado
b)Documentação necessária para convenio, a lista completa encontrasse na secretária da cultura e turismo,
horário de retirada da lista das 9h às 17h.
c)Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital de Chamamento, do qual será afixado
no saguão do Paço Municipal – Praça dos Três Poderes n° 1000, e publicado no Semanário Oficial da
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Itapetininga, 09 de fevereiro de 2011.
Luiz Antonio Vieira

Secretário de Cultura e Turismo

Resolução SME nº 087/2011, de 04 de Fevereiro de 2011.

Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do Sistema Central de Vagas para
o Período Integral e Parcial das EMEIs e EMEIFs da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2011
e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos, para o ano letivo de 2011, serão efetuadas
através do Sistema Central de Vagas durante todo o decorrer do ano letivo e contará com critérios
específicos de inscrição, aos interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas constantes
nesta Resolução.

SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES

Artigo 2º - As inscrições para transferência e de novos alunos estarão abertas a partir do dia 14/02/2011
e serão encerradas no dia 29/09/2011.
§ 1º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central de Vagas não permite mais de uma
inscrição, levando em consideração os dados da certidão de nascimento da criança, mesmo em unidade
escolar diferente.
 § 2º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, será considerada a mais
recente, sendo a anterior cancelada automaticamente.
§ 3º - A inscrição será submetida ao processamento seguinte a data de sua efetuação.
Artigo 3º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsável legal, devendo apresentar os
seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
IV - comprovante de renda, se possuir;
V - cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado,
contendo a etapa e o período que frequenta no ano letivo de 2011;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir;
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os originais, onde serão conferidos
e devolvidos a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir comprovante de trabalho e/ou
comprovante de renda deverá preencher de próprio punho a Declaração existente na Unidade Escolar,
estando de acordo com o artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”, citado no
artigo 4º desta Resolução.
Artigo 4º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalidades na apresentação dos
documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III do
Código Penal, “Da Falsidade Documental”:-
Da Falsidade Ideológica
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, e multa, se o documento é particular.”
Artigo 5º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição em apenas uma unidade escolar da Rede
Municipal, indicando até 06 (seis) opções de escolas de sua preferência, em ordem decrescente.
Parágrafo Único - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser alterados durante o período de
inscrição, se necessário, sendo considerada a última atualização.
Artigo 6º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devidamente assinada pela mãe ou
responsável legal, apresentando juntamente a documentação exigida no artigo 3º. O procurador será
responsável por todos os dados informados no ato da inscrição.

 SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO

INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 7º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período parcial, independente de comprovação de
trabalho.
 Artigo 8º - Serão considerados para fins de classificação nas vagas de período parcial, levando em
consideração os documentos apresentados pela mãe ou responsável legal no ato de inscrição, os seguintes
critérios:-
 a) - comprovante de registro de trabalho em período integral e não receber auxílio creche;
 b) - comprovante de trabalho autônomo em período integral;
 c) - comprovante de registro de trabalho em período parcial e não receber auxílio creche;
 d) - comprovante de trabalho autônomo em período parcial;

e) - mãe ou responsável legal que não trabalhe;
f) - mãe ou responsável legal que receba auxílio-creche.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial será informado no ato da matrícula da
criança atendida, não podendo ser escolhida no momento da inscrição.
Artigo 9º - Para concorrer à vaga em período integral, a mãe ou o responsável legal deve apresentar os
seguintes documentos no ato da inscrição:-
a) - comprovante de registro de trabalho em período integral e não receber auxílio creche;
b) - comprovante de trabalho autônomo em período integral.

SEÇÃO III
SUB-CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Artigo 10 - Os inscritos nos termos do artigo 3º, em conformidade com os critérios de período de vaga dos
artigos 8º e 9º, serão classificados obedecendo aos seguintes sub-critérios:-
I - Menor Renda Familiar;
II - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
III - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
IV - Maior idade da criança.
Parágrafo Único - Será considerado para caso de desempate, o menor número de inscrição.

SEÇÃO IV
CRONOGRAMA

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS

Artigo 11 – A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula seguirão o
seguinte cronograma durante todo o ano letivo:-
I – Primeiro Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 28/02/2011.
b) - Período de Matrícula – de 28/02/2011 a 11/03/2011.
II – Segundo Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 04/04/2011.
b) - Período de Matrícula – de 04/04/2011 a 15/04/2011.
III – Terceiro Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 02/05/2011.
b) - Período de Matrícula – de 02/05/2011 a 13/05/2011.
IV – Quarto Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 06/06/2011.
b) - Período de Matrícula – de 06/06/2011 a 17/06/2011.
V – Quinto Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 18/07/2011.
b) - Período de Matrícula – de 18/07/2011 a 29/07/2011.
VI – Sexto Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 15/08/2011.
b) - Período de Matrícula – de 15/08/2011 a 26/08/2011.
VII – Sétimo Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 12/09/2011.
b) - Período de Matrícula – de 12/09/2011 a 23/09/2011.
VIII – Oitavo Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 03/10/2011.
b) - Período de Matrícula – de 03/10/2011 a 07/10/2011.
IX – Nono Processamento:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 31/10/2011.
b) - Período de Matrícula – de 31/10/2011 a 11/11/2011.
Artigo 12 - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, devendo a mãe ou responsável
legal tomar ciência do resultado do processamento, de acordo com as datas estipuladas no cronograma,
para efetuar a matrícula.
Artigo 13 - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no período estipulado no
cronograma, na unidade escolar onde teve a opção atendida, para efetivar a matrícula.
§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipulado, implicará na desistência
da vaga atendida, sendo automaticamente cancelada a inscrição pelo próprio sistema, ficando impedido de
participar do processamento seguinte.
§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação de matrícula no prazo
estipulado, deverão inscrever-se para concorrer a novo processamento subsequente a data da efetuação da
inscrição.
§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos para efetivação das
matrículas, serão oferecidas no processamento subsequente.
Artigo 14 - Para efetivação da matrícula dos inscritos atendidos, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:-
I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III - comprovante de residência;
IV - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado,
contendo a etapa e o período que frequenta no ano letivo de 2011;
Artigo 15 - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for atendido terá garantida a sua vaga
na unidade escolar onde se encontrava matriculado no ato da inscrição.
Parágrafo Único - A vaga da unidade escolar de origem (vaga potencial) do aluno que concorrer à
transferência, somente será liberada para o próximo processamento, após a efetivação da matrícula de sua
opção atendida.

SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR

RESPONSABILIDADES

Artigo 16 - O diretor da unidade escolar que participará do cadastramento das inscrições no Sistema
Central de Vagas deverá atualizar no período de 08 e 09 de Fevereiro de 2011, com o Supervisor de Ensino
responsável, o número de vagas por etapa e período a serem oferecidas.
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Artigo 17 - O diretor que for responsável pela digitação da inscrição na unidade escolar deverá juntamente
com a mãe ou o responsável legal, conferir todos os dados informados.
Parágrafo Único - Caso o diretor delegue a funcionário a digitação das inscrições o mesmo deverá observar
os deveres e responsabilidade do caput deste artigo.
Artigo 18 - No período de efetivação de matrícula, será de total responsabilidade do diretor da unidade
escolar atendida, informar no Sistema Central de Vagas o comparecimento e a matrícula do inscrito
atendido.
§ 1º - O não cumprimento do caput deste artigo será aplicado automaticamente às regras previstas do
artigo 13, parágrafos 1º, 2º e 3º, implicando no cancelamento automático da inscrição pelo sistema e a
vaga será considerada remanescente.
§ 2º - As Ordens Judiciais devem ter suas matrículas efetuadas de acordo com as regras do artigo 13.
Artigo 19 - Após os períodos de efetivação de matrícula, o diretor deverá imprimir o relatório de
transferência expedida de sua unidade escolar, para atualização em sua documentação dos alunos que
foram transferidos para outra unidade escolar.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 20 – A inscrição poderá ser feita pelo responsável legal, no caso, o pai, a mãe, o tutor ou a tutora,
ou ainda, o guardião, sendo obrigatória a apresentação dos documentos específicos.
Artigo 21 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 22 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução da
SME nº 470/2010, de 08/11/2010 e os artigos 12 e 13 da Resolução SME nº 410/2010, de 08/09/2010.

SUZANA EUGENIA DE MELLO
MORAES ALBUQUERQUE

Secretária Municipal de Educação

MEMORANDO Nº. 8071/2010-01

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009.
RESOLVE:
Conforme parecer com deliberação nº. 2738/2010-01, a respeito de Sindicância instaurada sob o nº. 11/
2009, para apurar denuncia por atos de indisciplina, aplicar a penalidade prevista no artigo 222, I da Lei
Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008.

Itapetininga, 22 de dezembro de 2010.

SINDICANCIA Nº. 11/2009
A COMISSÃO PERMAMENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 384 de 12 de
agosto de 2.009, em atenção ao MEMORANDO Nº. 8071/2010-01, do Secretário de Negócios Jurídicos,
com fulcro no artigo 222, I da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, a respeito da penalidade
de advertência aplicada no referido processo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 22 de dezembro de 2010.
A COMISSÃO  DE SINDICÂNCIA

Publicação de Imóvel Locado pela Prefeitura

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADOS: ROBERTO PACHECO DE CARVALHO E RUBENS PACHECO DE
CARVALHO. PERÍODO de 12 (doze) meses renovável IMÓVEL: Rua Dr. Julio Prestes – locação dos
lotes 18 e 19 da gleba A – loteamento Matadouro Municipal, com 1.220 m2  - FUNCIONA: Setor de
Limpeza Pública – Secretaria de Obras e Serviços VALOR: R$1.019,71  por mês. Itapetininga,30 de
Janeiro de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 12/2010 AO TERMO DE PARCERIA Nº 01/07
PARCEIRO PÚBLICO:: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
OSCIP: SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE – SAS
VALOR DO ADITAMENTO R$ 977.583,46
ASSINATURA: 21/12/2010
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: 30/09/2012
OBJETO: Transferência de recurso financeiro destinados ao Custeio do Hospital Regional de Itapetininga,
visando a amortização de débitos pretéritos relacionados no Anexo I a este Termo Aditivo.
Itapetininga, 07 de Fevereiro  de 2011
ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal

AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 262/2010, Proc. 262/2010, AIF nº 173, José Pais Filho).
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 262/2010, Proc. 262/2010, AIP nº 117, multa, José Pais Filho).

Adriana A. Simões
Coordenadora do Controle de Zoonoses

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 09 de fevereiro de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTO
(Prot.0189/2011, Proc.0024/2011, Wagner de Jesus Meira MEI); (Prot.0146/2011, Proc.0022/2011,
Nelma Vieira Dias 27024737840); (Prot.3163/2010, Proc. 0494/2010, Cristiane de Fatima Marcondes
de Oliveira 34624129814)

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0222/2011, Proc.0159/2009, Marcel Halim Fogaça Moubarak – ME); (Prot. 0254/2011, Proc.0309/
2009, Silvia Bruza Luiz Sorveteria); (Prot. 0255/2011, Proc. 0011/2010, Sara Lopes Mariano- ME);
(Prot.0256/2011, Proc.0365/2009, Jair de Oliveira Leite – ME); Prot. 0289/2011, Proc.0332/2004,
Airton Lera dos Santos ME); (Prot. 0290/2011, Proc. 0102/2009, Dalb Comércio de Doces Ltda – ME);
(Prot. 0291/2011, Proc. 0322/2010, Paulo Roberto Machado Sobrinho – ME); (Prot. 0292/2011, Proc.
0367/2009, Luiz Antonio da Cruz Pastelaria – ME); (Prot. 0293/2011, Proc. 0266/2007, Dinarte
Bimbatti Teles Júnior); (Prot. 0286/2011, Proc. 0015/2010, Mais Sabor Conveniência Ltda –ME)
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0142/2011, Proc. 0021/2011, Giuliano André Endo – ME)
INDEFERIMENTO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO - ÁREA DE
ALIMENTOS
(Prot. 0186/2011, Proc. 0280/2008, Michelle Cristina de Magalhães Hazenfratz- ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3480/2010, Proc. 0544/2010, Robin Kin Iti Yokoyama); (Prot.0072/2011, Proc.0013/2011,
Nerisvaldo Almeida Gonçalves 62064878572); (Prot. 0050/2011, Proc. 0010/2011, Rui Takeo Kinoshita);
(Prot.0047/2011, Proc. 0008/2011, Maria Dalva de Queiroz); (Prot. 0200/2011, Proc.0026/2011,Oséias
Rodrigues); (Prot.0040/2011, Proc.0032/2011, Equipamento de RaioX, Alessandro Araújo Coelho)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0192/2011, Proc. 0071/2002, Milena Morais Calazans Luz); (Prot.0193/2011, Proc.0205/2009,
Anita Maria Fischer), (Prot.0268/2011, Proc. 0342/2006, Alessandro Araújo Coelho); (Prot.0229/
2011, Proc.0362/2009, Antonio Marques Neto); (Prot.0238/2011, Proc.0138/2004, Delcídio de Salles
Drogaria – ME)
INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0090/2011, Proc. 0015/2011,E.C.R Silva Estética – ME);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0175/2011, Proc. 0010/2010, Centro de Fisioterapia Brigante – ME); (Prot.0035/2011, Proc.0629/
2006, Consultório, Alessandro Araújo Coelho); (Prot.0276/2011, Proc.0036/2002, Consultório, Leandro
Ambrosio); (Prot.0277/2011, Proc.0311/1989, Equipamento de Raio X, Leandro Ambrosio); (Prot.0240/
2011, Proc.0091-A/2004, Aline Camargo Tambelli);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –  ENDEREÇO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0225/2011, Proc.0057/2010, Duoclin Clínica Ginecológica Ltda)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉC. – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0160/2011, Proc. 0500/1989, Thaís Fernanda Sebastião, Drogaria Bom Pastor de Itapetininga
Ltda – ME); (Prot.0239/2011, Proc.0091-A/2004, Carolina de Almeida Moraes Prestes, Aline Camargo
Tambelli);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS  –    ASSUNÇÃO DE RESP. TÉC. – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0206/2011, Proc.0061/2009, Camila Valim Pereira,  J.A. Cepil – ME); (Prot. 0215/2011, Proc.
1392/2003, Gleisi Elen Rodrigues de Oliveira, Substituta, Drogaria Rivelli Ltda EPP); (Prot. 0201/2011,
Proc. 0500/1989, Aline Michele Pappacena Camargo, Drogaria Bom Pastor de Itapetininga Ltda – ME),
(Prot.0295/2011, Proc.0091-A/2004, Substituta, Janaina Aparecida Galvão de Assis, Aline Camargo
Tambelli);
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO- L. T.A – ÀREA DE SAÚDE
(Prot.0029/2011, Proc.0005/2011, LTA nº 01/2011, Prefeitura Municipal de Itapetininga, USF Edgard
Pinto Vallada, Bº do Gramadinho); (Prot.0179/2011, Proc.0415/2010, LTA nº 02/2011, Prefeitura
Municipal de Itapetininga, CIEMI – Centro Integrado de Especialidades Municipal de Itapetininga)
INDEFERIMENTO DE DEFESA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0089/2011, Proc. 0525/2010, AIP nº 0884, Elaine Cristina Rodrigues da Silva);
INDEFERIMENTO DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0073/2011, Proc. 0002/2011, AIF nº 622, J.A. Cepil – ME)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3036/2010, Proc.0469/2010, AIF nº 620, Dayane Vieira da Costa); (Prot.3229/2010,
Proc. 0525/2010, AIF nº 0944, Elaine Cristina Rodrigues da Silva); (Prot. 0208/2011, Proc.
0027/2011, AIF nº 623, Odete Caineli Romão); (Prot.0302/2011, Proc. 0039/2011, AIF nº717,
Drogaria São Quirino Andriolo Ltda – ME); (Prot. 0273/2011, Proc. 0034/2011, AIF nº 715,
Jaqueline Leal de Almeida – ME); (Prot.0010/2011, Proc. 0002/2011, AIF nº 622, J.A. Cepil – ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3036/2010, Proc.0469/2010, AIP nº 930, Dayane Vieira da Costa); (Prot.3229/2010, Proc. 0525/
2010, AIP nº 00884, Elaine Cristina Rodrigues da Silva); (Prot.0010/2011, Proc. 0002/2011, AIP nº
0887, J.A. Cepil – ME); (Prot.3265/2010, Proc. 0520/2010,AIP nº 0723, Delcídio de  Sales Drogaria –
ME)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA – NRM- ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 3036/2010, Proc.0469/2010, NRM  nº 491, Dívida Ativa,Dayane Vieira da Costa); (Prot.0010/
2011, Proc. 0002/2011, NRM nº 414, J.A. Cepil – ME); (Prot.3265/2010, Proc. 0520/2010, NRM nº
0475, Delcídio de  Sales Drogaria – ME)
CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL – SOLUÇÃO ALTERNATIVA – ÁGUA
(Prot. 0340/2009, Proc. 0030/2009, Auto Posto Borssato Ltda); (Prot.0514/2010, Proc. 0076/2010,
Auto Posto Siquelero Itapetininga Ltda)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA
(Prot. 0303/2011, Proc. 0040/2011, AIF nº716 Cooperativa de Ensino de Itapetininga)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE MEIO AMBIENTE
(Prot.0279/2011, Proc. 0036/2011, AIF nº0947, Abel Machado de Oliveira)
TERMO DE LIBERAÇÃO  TRM – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3265/2010, Proc. 0520/2010, TRM nº 0539, Delcídio de Sales Drogaria – ME)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância em Sanitária
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 012/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionados para que compareçam munidos dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 14 à 18 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: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
EDNA MARIA BORGES PONTES 30.857.186-1 46º
MARIO DE MACEDO FILHO 25.812.162-2 47º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de fevereiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 013/2011
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 14 à 18 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: Auxiliar de Escritório – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
DANIELE AYRES GALVÃO 46.353.868-7 74º
JESSICA DE LIMA SANTOS 47.229.166-X 75º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 09 de fevereiro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

DECRETO Nº 724, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.421 de 28 de Dezembro de 2010; e
Considerando os autos do processo nº 4.996, de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.970.000,00 (um milhão, e novecentos e setenta mil reais), destinado a atender as seguintes
dotações do orçamento vigente:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
041220010.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros e Encargos R$  1.300.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123610026.2009 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     150.000.00
123610023.2038 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     150.000.00
123650029.2057 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     150.000.00
02.07.03 - Departamento de Gestão Escolar
123060030.2063 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$       50.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
103010019.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$       70.000.00
02.09.01 – Secretaria Municipal de Promoção Social
041220011.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$       50.000.00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
083340011.2084 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$       50.000.00
Total das Suplementações R$  1.970.000.00
Art. 2.º Os recursos para esta suplementação serão as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
123630028.1061 – 3390.30 – Material de Consumo R$      50.000.00
123630028.1061 – 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$      50.000.00
123630028.1061 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    200.000.00
123640024.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$    100.000.00
123640024.1053 – 4490.51 – Obras e Instalações R$    100.000.00
123640024.2042 – 3390.30 – Material de Consumo R$    100.000.00
123640024.2042 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    200.000.00
02.07.02 – Secretaria Municipal de Educação
123610026.1005 – 4490.51 – Obras e Instalações R$    500.000.00
02.07.03 – Departamento de Gestão Escolar
123060030.2081 – 3390.30 – Material de Consumo R$     300.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
103010019.1015 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     370.000.00
Total da Anulações R$  1.970.000.00
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, em primeiro de fevereiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

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 Exonerar, Luiz Antonio Vieira, do cargo em comissão de Assessor IV, lotado na Secretaria de
Educação, a partir de 3 de fevereiro de 2011.
Art. 2º Nomear Luiz Antonio Vieira, 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.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
Republicada por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 46, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Silvia Salles Leite Lombardi, para exercer as funções de Assessor IV,
junto a Secretaria de Educação, lotada no Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico, a
partir de 3 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 47, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, nomeia Daniela Proença, para exercer as funções de Assessor III, junto a
Secretaria de Cultura e Turismo, lotada no Departamento de Promoção, Produção e Difusão Social, 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 48, DE 8 DE FEVEREIRO 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 3.838, de 3 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Maria Cecília Moreira Messias Vieira da Silva,
Professora de Educação Básica II – Infantil, Faixa 02-C, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 3/
2/2011, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 49, DE 8 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 3.970, de 3 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maria Salete Leme Antunes, Professora de Educação Básica II
– Infantil, Faixa 02, lotada na Secretaria da Educação, a 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

PORTARIA Nº 50, DE 8 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 4.096, de 4 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Rodrigo Mendes Narvona, Professor de Educação Física, Faixa
4, lotado na Secretaria da Educação, a 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

PORTARIA Nº 51, DE 8 DE FEVEREIRO 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 4.206, de 4 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Kátia Tristão Guedes, Médica,
Ref. 11, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 26/2/2011, nos termos do artigo 137, da Lei Complementar
nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
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PORTARIA Nº 52, DE 9 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 4.369, de 7 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Claudirene das Neves Oliveira, Assessor III, em comissão, lotada na Secretaria
de Gabinete, a partir de 8/2/2011.
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 53, DE 9 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 4.548, de 7 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Claudirene das Neves Oliveira,  Auxiliar de Escritório, Ref. 05, lotada na
Secretaria de Gabinete, a partir de 8/2/2011.
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 54, DE 9 DE FEVEREIRO 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 4.413, de 7 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Fabiana Cristina Fogaça Gonçalves, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 11/2/2011, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 55, DE 9 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 4.464, de 7 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Leticia Fernandes Alves, Professora de Educação Básica II, lotada na Secretaria
da Educação, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 56, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em exercício, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 4.652, de 8 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Ana Cristina Augusto Fogaça Quirino, Atendente de
Consultório Dentário, Ref. 07, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 8/2/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a portaria nº 23, de 24/1/2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 57, DE 9 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 as concursadas, a partir de 08 de fevereiro de 2011, tendo em vista a classificação
obtida no Concurso Público nº 01/2007, devidamente homologado, nos cargos abaixo relacionados:-
Cargo: Professor de Educação Básica I
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
TAMARA CRISTINA MEDEIROS 34.240.432-5 195º
MARIA TEREZA SOARES PILOTO 33.703.900-8 196ª
ANA PAULA NOGUEIRA DOS SANTOS 40.341.185-74 198º
CLAUDIRENE DAS N. O. DE ALMEIDA 27.277.922-2 199º
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 58, DE 9 DE FEVEREIRO 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 4.836, de 8 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Maria Aparecida Mendonça da Silva, Auxiliar de Educação, Ref.
07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 8/2/2011, 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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 59, DE 9 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 5.067, de 9 de fevereiro de 2011, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Jair Bacon, Assessor V, em comissão, lotado na Secretaria da Esporte e Lazer,
a partir de 14/2/2011.
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
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Cidade Legal:

Últimas semanas para
se inscrever no curso
de Iniciação Teatral

A Prefeitura de Ita-
petininga está com as ins-
crições abertas para o curso
gratuito de Iniciação Tea-
tral.Para quem quer conhe-
cer um pouco do universo
do teatro e suas técnicas, as
inscrições acontecem até o
próximo dia 18 ( sexta-feira)
no Centro Histórico e Cul-
tural “Brasílio Ayres de

Aguirre”.
O curso é gratuito

e tem duração de seis me-
ses. Nesta primeira etapa es-
tão disponíveis 50 vagas
para formação de novos ato-
res, visando aproveitamento
destes para a encenação da
“Paixão de Cristo 2011”, que
este ano acontecerá no Re-
cinto de Exposições “Acá-

cio de Moraes Terra”.O iní-
cio das aulas acontecem no
dia 21 de fevereiro a partir
das 20 horas.

Outras informa-
ções pelo telefone (15)
32725879, e na portaria do
Centro Cultural e Histórico
de Itapetininga, localizado
na Praça Marechal Deodoro,
305.

Itapetininganos
nascidos no ano de 1993,
tem até o dia 29 de abril para
comparem a Junta de Ser-
viço Militar (JSM) para rea-
lização do alistamento mili-
tar.

O alistamento mili-
tar 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

Cidade Participativa

Junta de Serviço
Militar convoca jovens
com 18 anos de idade

para o alistamento
militar
uma pequena multa em di-
nheiro, que aumenta a partir
do momento em que a de-
mora na regularização da si-
tuação militar cresce.

Enquanto o cadas-
tro não for realizado, não é
possível prestar concurso
público, matricular-se em
universidades, tirar passa-
porte, entre outros.

Para fazer o alis-
tamento, é necessário pro-
curar a Junta de Serviço Mi-
litar mais próxima, ou a em-
baixada brasileira no país
onde reside e apresentar os
documentos: certidão de
nascimento ou de casa-

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

A Junta Militar de
Itapetininga, que funciona
de segunda a sexta-feira, das
8 às 10:30 horas ou das 13
às 15:30 horas, está loca-
lizada a Rua Benjamim Cons-
tant, nº332, Centro.

Outras informa-
ções pelo telefone 3271-
1669. 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: Antonio Ferreira Souto. PERÍODO de 12 (doze) meses renovável IMÓVEL:
Rua Coronel Pedro Dias Batista nº. 1876 Centro - FUNCIONA: 4º Distrito Policial VALOR: R$ 1.350,00
por mês. Itapetininga, 08 de Fevereiro de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: João Batista Lopes Vieira.  PERÍODO: 12 (doze) meses renovável IMÓVEL:
Rua Vicente Eugênio Piedade nº. 90 VILA Barth – Funciona: residência do Sargento do Tiro de Guerra
VALOR: R$ 880,00 por mês.  Itapetininga, 08 de Fevereiro de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito
Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA:  Franciosi Imóvel Ltda. PERÍODO de 12 (doze) meses renovável IMÓVEL:
Rua Acácio de Moraes Terra nº. 661 Vila Leonor  - FUNCIONA: Almoxarifado do Setor de Alimentação
Escolar VALOR: R$ 3.500,00 por mês.  Itapetininga, 08 de Fevereiro de 2011.  Roberto Ramalho
Tavares Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA
EXTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Conforme Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93, alterada pelas
Leis n.º.883/94 e 9.648/98 artigo 24 item X e artigo 26, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Itapetininga CONTRATADA: Vera Lucia Góes Costa. PERÍODO de 12 (doze) meses renovável IMÓVEL:
Rua Maria José Rocha Thibes, nº. 42 Distrito Tupy - FUNCIONA: Posto do Correio VALOR: R$
1.350,00 por mês. Itapetininga, 08 de Fevereiro de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal

Itapetininga, 08 de fevereiro de 2011.

Publicação de Imóvel Locado pela Prefeitura
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Devido a criação
da lei que regulariza o Ser-
viço de Transporte Indivi-
dual de Passageiros em veí-
culos registrados na Cate-
goria Aluguel (táxi), em pos-
tos fixos, temporários e rota-
tivos, a Prefeitura de Ita-
petininga, através da Secre-
taria de Trânsito e Cidada-
nia, convoca todos os pro-
prietários de veículos, que
são concessionários do Ser-
viço de Taxi no município, a
comparecerem em sua sede,
a partir de segunda-feira (dia
14), no horário das 9h às 16h,
para o recadastramento.

Para o recadastra-
mento, os proprietários de-
vem comparecer munidos
de:

Cidade Inovadora
Secretaria de Trânsito e Cidadania realiza
recadastramentos dos taxistas a partir de

segunda feira
·Certificado de Propriedade
do Veículo;
·Quitação;
·Contribuição Sindical;
·Imposto de Propriedade de
veículos automotores-
IPVA, Seguro Obrigatório e
respectivo licenciamento;
·Seguro Geral do veículo e
contra terceiros;
·Vistoria e outros exigidos
por lei;
·Apresentação do veículo
para vistoria.
·Habilitação
·Comprovantes, de residên-
cia e domicílio, por no míni-
mo 1 ano;
·Prova de Sanidade Física e
Mental atestada por profis-
sional competente;
·Comprovante de regulariza-

ção previdenciária junto ao
INSS, inclusive em relação
com os contratados;
·Prova de inexistência de
antecedentes criminais,
expedido pela Policia Civil;
·Certidão negativa de Tribu-
tos Municipais, expedida
pelo Setor de Cadastro Imo-
biliário da Prefeitura de
Itapetininga
·2 fotos 5x7, de frente, fundo
branco e datada;

Vale lembrar que o
recadastramento só será
efetuado mediante a apre-
sentação de todos os docu-
mentos. A Secretaria de
Transito e Cidadania está lo-
calizada na Praça Gaspar Ri-
cardo, s/n- Centro. Outras
informações, 32710831.

panhamento dos  forman-
dos, tanto para uma possível
inscrição no curso de aper-
feiçoamento na área , quan-
to para a inserção deles no
mercado de trabalho, dando
continuidade ao acom-
panhamento realizado pelo
CRAS.

Lembrando que o
projeto é realizado com o apoio
da Secretaria da Educação,
Centro Social Irmã Madalena
(CESIM) e Associação Nos-
sa Senhora Rainha da Paz
(ANSPAZ), que também
cede gentilmente o espaço para
a ministração das aulas .

Qualificar para a
geração de emprego e renda,
assegurar uma vida digna e
auto-sustentável. Esses são
apenas alguns dos objeti-
vos dos cursos do projeto
de “Inclusão Produtiva”,
promovidos pela Secretaria
de Promoção Social em par-
ceria com o Fundo Social de
Solidariedade (FSS), aos as-
sistidos pelo CRAS (Centro
de Referência de Assis-
tência Social) do município.

Nesta segunda-
feira (dia 14) às 19 horas, no
Sindicato Rural de Itape-
tininga, localizado a Rua:

Promoção Social realiza
encerramento da 2ª turma

do curso de costura
industrial

Campos Sales, nº 219, acon-
tece o encerramento da 2ª
turma do curso de costura
industrial.

Segundo informa-
ções passadas pelo Depar-
tamento de Proteção Social
Básica, durante quatro me-
ses 14 pessoas foram capa-
citadas na área de costura
industrial,  sendo prepara-
das também, para o mercado
de trabalho formal, bem co-
mo para atuarem autôno-
mas.

Ainda conforme o
Departamento, o próximo
passo do projeto é o acom-

Cidade Empreendedora
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Cidade Educadora

UNB realiza a matrícula dos alunos
aprovados no vestibular 2011

O Polo Municipal
em educação a Distância
“Chopin Tavares de Lima”,
informa que até sexta feira
(dia 11), acontece o registro
dos candidatos selecionada
em 1ª e 2ª chamadas no Ves-
tibular 2011, para ingresso
nos cursos de Licenciatura
a Distância, da Universida-
de de Brasília (UNB), do Pro-
grama Universidade Aberta
do Brasil (UAB).

A 2ª chamada
acontecerá em diferentes ca-
sos. Por não apresentação
de qualquer dos documen-
tos exigidos para o registro.
Por não comparecimento do
candidato selecionado, ou
seu procurador e por desis-
tência formal. O candidato
que já for aluno da UNB, só
poderá fazer o registro no
novo curso mediante a de-
sistência do curso anterior.

Como forma de
desenvolver a capacitação
profissional em Itapetinin-
ga, há quase sete anos a
equipe do Fundo Social de
Solidariedade (FSS) trabalha
para oferecer a toda popu-
lação itapetiningana, cursos
profissionalizantes.

Para muitas pes-
soas que não têm oportuni-
dade de cursar a faculdade 
ou ensino técnico, essas ca-
pacitações oferecidas pela
unidade são boas opções
para aprender e aperfeiçoar-
se profissionalmente.

Quem quiser se
inscrever em um dos cursos
disponíveis devem procurar

Vale lembrar, que
poderá ser exigida documen-
tação específica de acordo
com o Polo responsável.
Autenticação das cópias
pode ser feita pelo Polo,
desde que sejam apresenta-
dos os respectivos origi-
nais. Não será aceito, em
hipótese alguma, cópia de
documento reproduzido em
fax ou escaneado. O pro-
curador deverá apresentar,
além dos documentos do

candidato, seu documento
de identificação e procura-
ção simples.

O Polo Chopin Ta-
vares de Lima está locali-
zado na Av. Cyro Albu-quer-
que, nº 4.750- Taboão-zinho.

Os atendimentos
são realizados no horário
das 9 às 12h e das 14h às
19h.

Informações pelos
tele-fones: 32734590 / 3273-
4466 / 32734372

Cidade Empreendedora e Solidária:
Inscrições abertas para cursos oferecidos pelo Fundo

Social de Solidariedade
Valorizar as habilidades manuais, incentivar a geração de renda, promover vidas!

o Fundo Social de segunda
à sexta-feira, das 13 às 17 ho-
ras, munidos de RG, CPF,
comprovante de residência
e de renda de todos os mo-
radores da casa. O prazo
para as inscrições se encerra
no próximo dia 18 de fe-
vereiro, com a divulgação da
lista de classificados em 22
de fevereiro. As aulas terão
início no dia 14 de março.

Somente em 2010
mais de 430 pessoas con-
cluiram uma das 17 ca-
pacitações disponibilidadas
pelo FSS.

Já para este ano,
acompanhando o mercado
de trabalho, a unidade está

ampliando o seu quadro de
p r o f i s s i o n a l i z a ç õ e s ,
oferecendo 26 cursos, o que
resultará em 170 novas
vagas.

O FSS fica na
Estação Solidariedade,
localizada na Praça Gaspar
Ricardo s/n- Centro. Telefo-
ne 3271-1801. 
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Cidade Participativa:

Prazo para pagamento do IPTU é
prorrogado

Na última semana,
os itapetininganos recebe-
rão os carnês do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano) de 2011.

C o n s i d e r a n d o
que houve um atraso na
entrega dos carnês este
ano e também afim de evi-
tar transtornos aos con-
tribuintes, a Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Administração e
Finanças, prorrogou o ven-
cimento da parcela única do
IPTU 2011.

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. 
 De acordo com a
Secretaria de Administra-
ção e Finanças, neste ano
foram distribuídos cerca
de 50 mil carnês. A previsão
de ar-recadação para 2011 é
de aproximadamente R$
6.118.436,50, com aumento
de 4.7% conforme o IPCA.

Os contribuintes
que não receberem os car-
nês até 4 de fevereiro, de-
vem procurar o Setor de Ca-
dastro Imobiliário,  no
Paço Municipal, de se-
gunda a sexta (das 9 às 17
horas) para solicitar a 2ª via.
 Lembrando que
o pagamento do IPTU po-
de ser realizado em qual-
quer agência bancária ou na
própria Tesouraria da Pre-
feitura de Itapetininga.

Outras informa-
ções podem ser obtidas
pelo telefone 3276-9600 –
ramais 9672 e 9673 

CIDADE LEGAL

Neste domingo
(dia 13), Itapetininga recebe
as atrações esportivas e re-
creativas do projeto SESC
VERÃO.

O evento, realiza-
do pelo SESC em parceria
com a Prefeitura de Itape-
tininga e com o Sincomér-
cio (Sindicato do Comércio
Varejista de Itapetininga),
trará a Praça Marechal Deo-
doro, bate-papos,  espetácu-
los, circuitos de esporte,

Projeto SESC VERÃO
agita o domingo no
Largo dos Amores

lazer  e encontros com atle-
tas de destaque, como o fa-
moso mesatenista, Hugo
Hoyama.

Conforme in-
formações do SESC Soro-
caba, nesta 11ª edição o
SESC VERÂO enfocará o
universo esportivo, desta-
cando suas contribuições
para o desenvolvimento
integral do ser humano,
sempre com o intuito de criar
um cenário mostrando a

prática acessível do esporte,
para todos os níveis de
condicionamento e idades,
estimulando assim, a troca
de experiências entre ge-
rações, com muita diver-
são e aprendizado.

O Projeto SESC
VERÃO desembarca no
dia 13 em Itapetininga, a
partir das 13 horas, na Praça
Marechal Deodoro, loca-
lizada no Largo dos Amores.

Informaçoes: 32717926
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CIDADE EMPREENDEDORA

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Trabalho e De-
senvolvimento, oferece
mais uma importante opção
de capacitação profissional
no município. São os cursos
do CEPROM/SENAI (Cen-
tro Educacional Profissio-
nalizante Municipal/ Servi-

CEPROM/SENAI
está com as

inscrições abertas
para seus 11 cursos

ço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial), que estão
com as matriculas abertas.

Para se inscrever
em uma das 11 capacitações
oferecidas, os interessados
devem comparecer a sede
do Ceprom/Senai, localizada
à Rua Agenor Vieira de
Moraes, 135 (Vila Arlindo

Luz), portando os seguintes
documentos: RG (cópia);
CPF (cópia); Comprovante
de endereço que contenha
o CEP (cópia); Carteira Na-
cional de Habilitação –
CNH( Original). Se menor de
18 anos, vir com o respon-
sável munido do CPF e RG
(cópia).                                   

Com o objetivo de
desenvolver a modalidade
de malha no município e na
região, promover intercâm-
bio social e desportivo, bem
como formar equipe repre-
sentativa para Jogos Regio-
nais e oferecer oportunidade
para o surgimento de novos
talentos, a Secretaria de Es-
porte e Lazer, irá realizar a

CIDADE LEGAL:

 Secretaria de
Esporte e Lazer irá
promover a XI Copa

Itapetiningana de
Malha

XI Copa Itapetiningana de
Malha.

As disputas acon-
tecerão em quartetos, com
dois reservas, não havendo
limite de inscrição por enti-
dade. A inscrição é gratuita
e pode ser efetuada até o
próximo dia 11 de março, das
9:00 às 17:00 horas, na Se-
cretaria de Esporte e Lazer,

localizada  a Av. José de
Moraes Terra, s/n, Vila
Barth, anexo ao Ginásio de
Esportes “Ayrton Senna da
Silva”.

Outras informa-
ções podem ser obtidasna
Secretaria de Esportes,
através dos telefones: (15)
3271.7926 e 3271.7342 ou
esporte@itapetininga.sp.gov.br.
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NOTÍCIAS DO LEGISLATIVO

No mesmo dia em
que foi realizada a primeira
sessão ordinária de Câmara
Municipal de Itapetininga,
foram também colocados à
disposição da população,
para acesso inteiramente
gratuito, dois totens de
inclusão digital, que se
encontram no Espaço
Cultural Vereador César
Lemos Piedade, no saguão
do prédio do Legislativo.

Eles poderão ser
acessados por quem o
desejar, no horário com-
preendido entre as 12h e
18h, de segunda a sexta. A
população poderá consul-
tar livremente os sites da
Câmara Municipal, Prefeitu-
ra Municipal, Tribunal de
Contas, Governo do Estado
de São Paulo, Governo de

Câmara Municipal implanta totens de
inclusão digital e inicia projeto cultural

União, etc. Desta forma,
poderá verificar a prestação
de contas, andamento dos
trabalhos, programas espe-
cíficos.

Essa iniciativa da
Câmara Municipal facilitará,
sobremaneira, a fiscalização
dos Poderes por parte da
população e o andamento
de todas as atividades.

Como uma parcela
significativa da população
ainda não dispõe de compu-
tador e acesso à Internet, a
democratização do procedi-
mento, sem qualquer custo,
contribuirá, substancial-
mente para o processo de
conscientização e para o
exercício da cidadania.

Texto/fotos: Câmara
Municipal de Itapetininga

A Câmara Munici-
pal de Itapetininga esta
desenvolvendo, no biênio
que se inicia, um projeto
cultural de grande enver-
gadura, envolvendo as mais
diversas atividades. Para
tanto, estão previstas parce-
rias, tanto com o poder pú-
blico, como com as entida-
des representativas do mu-
nicípio.

Dentro desse pro-
jeto, o primeiro evento
aconteceu na 5ª feira, 10 de

Parceria Câmara-MIS-Secretaria Municipal da Cultura
dá início a Projeto Cultural

fevereiro, quando foi exibido
o filme “Amarcord”, às 20h,
no Mini Plenário Vereador
Geraldo Correa Franco, com
entrada franqueada a toda
população.

Esse evento esta
sendo realizado, graças a
uma parceria entre a Câmara
Municipal, MIS-Museu da
Imagem e do Som de
Itapetininga e Secretaria
Municipal da Cultura.
Texto/fotos: Câmara
Municipal de Itapetininga
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Cidade Educadora

Na última quarta-
feira( dia 9) teve início o ano
letivo de 2011 nas escolas
da Rede Municipal de Edu-
cação. Para garantir um en-
sino de qualidade e diversi-
dade, a Prefeitura de Itapeti-
ninga, por meio da Secretaria
de Educação, realiza a capa-
citação de professores, dire-
tores e coordenadores, tan-
to do Ensino Infantil quanto
do Ensino Fundamental.

Nesta sexta-feira
(dia 11), por exemplo, as co-
ordenadoras recebem orien-
tações para formação de
professores ingressantes e
novos no segmento. Já, na
segunda-feira, dia 14, a partir
das 8h30, haverá reunião
com as coordenadoras de
escola, com laboratório de

Secretaria de Educação realiza
capacitação para ano letivo de 2011

informática.
E no dia 16, haverá

reunião com as diretoras e
coordenadoras com a equi-
pe SAEDI (Sistema de Apoio
à Educação Informatizada)
para falar sobre os critérios
de encaminhamentos, públi-
co para acompanhamentos
e atuação e recursos para o
atendimento da Equipe SA-
EDI e do setor de Psicologia
em 2011. Todas as reuniões
acontecem no Departamen-
to Técnico Pedagógico.

Capacitação que
antecederam o início das

aulas
Dias antes de ini-

ciar as aulas na Rede Muni-
cipal de Educação, os pro-
fissionais já haviam passado

por um ciclo de reuniões e
planejamento.

Às diretoras o as-
sunto tratado, foi a respeito
às apostilas, com orienta-
ções administrativas e peda-
gógicas. Já com as coor-
denadoras, foi abordado o
desenvolvimento e orga-
nização do trabalho pedagó-
gico, síntese das reuniões
pedagógicas e orientações
para o dia de planejamento
na escola.

As professoras re-
ceberam informações sobre
o material didático,  e pla-
nejamento das aulas para o
ano letivo, para que as
aulas tenham um melhor
aproveitamento e a qualida-
de do ensino esteja acima de
qualquer expectativa.

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Educação, infor-
ma que a partir de segunda-
feira (dia 14) terão início as
inscrições e transferências
nas Creches/EMEIs (Ensino
Infantil) e EMEFs (Ensino
Fundamental) para as vagas
remanescentes. Os pais que
não conseguiram ter a sua
opção atendida ou que
perderam o prazo para ins-
crição de seus filhos, deve-
rão ir à uma Unidade da Re-
de para fazer a inscrição.

O pai ou responsá-
vel deve apresentar no ato
da inscrição a certidão de
nascimento da criança;
comprovante de residência;
comprovante de trabalho da
mãe ou do responsável le-
gal; comprovante de renda

Inscrições para vagas remanescentes e transferências
das Creches/Emeis e EMEFs começam no dia 14

(se possuir); cartão do Pro-
grama Bolsa-Família (se
possuir) e as certidões de
nascimento de outros filhos
menores de 14 anos.

No ato da inscri-
ção os pais devem indicar
até seis opções de escolas
de sua preferência, em or-
dem crescente. A divulga-
ção dos resultados dos
alunos atendidos no pri-
meiro processamento está
prevista para o dia 28 de
fevereiro e a matrícula
deverá ser efetuada até o dia
31 de março. A listagem dos
atendidos será afixada nas
unidades escolares, deven-
do a mãe ou responsável
tomar ciência do resultado.

I n f o r m a ç õ e s
podem ser obtidas pelo
telefone 3273-2026.
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Cidade Educadora

Alunos especiais do município contam com
Vans adaptadas

O transporte de
alunos em Itapetininga deu
um passo importante para a
inclusão social aos portado-
res de deficiência física, com
as vans adaptadas, de acor-
do com a Lei da Acessi-
bilidade nº 10.098/00. Esses
veículos farão, diariamente,
o transporte de 15 alunos,
cadeirantes, tanto da Rede
Municipal quanto da Rede
Estadual de Educação.

As vans estão
adaptadas com elevadores
elétricos e hidráulicos para
prestarem atendimento per-
sonalizado a cada aluno.

Além disso, dispo-
nibilizam de rampas que ga-
rantem o acesso seguro e in-
dependente aos alunos,
tudo mecanizado. Os usuá-

rios contam ainda com toda
a segurança, pois as vans
contam com travas indivi-
duais, para cada cadeira de
rodas, além de toda a
acessibilidade e conforto
que eles merecem, pois o es-
paço interior das vans é am-
plo.

A Prefeitura de
Itapetininga mantém convê-
nio com a Secretaria de
Educação do Estado e com
o Governo Federal para a
manutenção dos serviços
de transporte de alunos, do
Ensino Fundamental, resi-
dentes na zona rural e alu-
nos especiais da zona urba-
na. No ano de 2010 o municí-
pio investiu aproximada-
mente R$ 4 milhões nos
serviços de transporte.

A Prefeitura Itape-
tininga, por meio da Se-
cretaria de Educação, pro-
moverá um Workshop aos
educadores da Rede Muni-
cipal de Educação, com o
tema ‘Modernização do En-
sino Municipal’.

O evento tratará a
respeito do projeto chama-
do GIRE (Gestão Integrada
na Rede de Ensino), onde
através dele será possível
integrar pais, responsáveis,
alunos, professores, direto-
res/coordenadores e Secre-
taria de Educação, por meio
de recursos avançados de
Tecnologia da Informação,
visando sempre um ensino
cada vez melhor.

O workshop acon-
tecerá no Pólo Municipal de
Educação à Distância “Cho-

Modernização: Prefeitura investe em Tecnologia da
Informação para garantir qualidade do ensino 

pin Tavares de Lima”
(UAB), nesta segunda-feira
(dia 14), às 8:00 horas, com
a participação de educa-
dores, diretores e membros
da Administração Munici-
pal. 

RECURSOS E
FACILIDADES

Segundo a empre-
sa responsável  pela im-
plantação do sistema via
internet, o programa tem a
capacidade de reduzir os
recursos de infraestrutura
computacional da escola.

Desenvolvido em
conjunto com educadores
da rede pública ele atua no
controle de Frequência
online; Matrícula e controle
de vagas em tempo real;
Lista de Espera por unidade
escolar e unificada; Envio

de torpedos SMS para os
pais, em caso de faltas,
ocorrências (ausência de
lição de casa, advertências,
problemas médicos, ou-
tros), Cardápio Online,
Comunicador interno entre
pais e responsáveis, educa-
dores, alunos e Secretaria
Educação; Geore-ferencia-
mento; Cada escola tem um
site internet, onde a publi-
cação de informações é feita
pelo próprio pessoal da
escola; Gerenciador de con-
teúdo do site; Controle da
Merenda e Estoque da
escola; Painel de Controle
para acompanhamento da
Secretaria e Diretoria; Banco
de Dados unificado, per-
mitindo maior controle e
gestão das informações.

BENEFÍCIOS

Entre os bene-
fícios apontados estão:
Gestão Educacional Integra-
da; Agilidade na identifi-
cação de necessidade de
redimensionamento da rede
escolar; Racionalização dos
gastos públicos; Melhorar
o relacionamento entre pais,
responsáveis, alunos com a
Administração Pública; Iden-
tificação única do aluno dentro
da rede escolar; Melhorar a
Integração entre Munícipes
e Administração Pública;
Gestão de Merenda e Esto-
que Integrada; Melhorar o
acesso às informações da
Lista de Espera de Vaga;
Controle da Creche, dispo-
nibilidade de vagas, merenda
e o desenvolvimento da
criança; Controle da frequência
online e em tempo real.
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