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Olá!
Chegamos a mais

uma edição do Semanário
Oficial de Itapetininga. Nesta
semana de folia, iremos dar
uma atenção especial para a
programação de Carnaval
da cidade, que terá como
tema, “Itapetininga, desfi-
lando a Alegria!”.

Serão diversas ati-
vidades para todas as ida-

Editorial
“Itapetininga, desfilando a

Alegria!”.
des e públicos. No Largo
dos Amores, a festa fica por
conta do já tradicional
Festival do Boteco, festival
gastronômico, com o foco na
valorização dos produtos
culinários típicos dos bares,
lanchonetes e restaurantes
do município.

O desfile dos blo-
cos será realizado na Ave-
nida Virgílio de Rezende, no

domingo e na terça feira.
Para os amantes da

boa música, haverá o baile
popular, na Praça Peixoto
Gomide, entre os dias 5 e 8
de março a partir das
22horas. Todos os dias de
festa contarão com um es-
quema especial de seguran-
ça.

Nesta edição ainda
abordaremos sobre cursos

profissionalizantes, de ca-
pacitação e técnicos. Além
disso, traremos a programa-
ção especial para o “Dia
Internacional da Mulher”,
comemorado na próxima
terça-feira (dia 8), que con-
tará com premiações e home-
nagens as mulheres de Ita-
petininga.

Bom feriado e até
a próxima edição.

Semanário Oficial
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Das festas popula-
res do Brasil, o Carnaval é,
sem dúvidas, a mais gran-
diosa delas e uma das pou-
cas manifestações folclóri-
cas que ainda sobrevivem e
conseguem envolver o
grande público.

Em Itapetininga, o
clima de carnaval já come-
çou e você está convidado
a entrar nessa grande festa.

Com o tema, Itape-
tininga desfilando a alegria,

Carnaval 2011, Itapetininga
desfilando a Alegria!

o carnaval 2011 promete agi-
tar os foliões, trazendo vá-
rias opções de cultura e lazer
para todos os públicos e
gostos.

Para abrir a folia, a
Prefeitura de Itapetininga
realiza até a próxima terça
feira (dia 8), o já tradicional
Festival do Boteco, na Praça
Marechal Deodoro- Largo
dos Amores. O evento trata-
se de um festival gastronô-
mico, com o foco na valo-
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○ rização dos produtos culiná-
rios típicos dos bares, lan-
chonetes e restaurantes do
município. O evento também
trará a boa música regional
e as marchinhas de carnaval.

O horário de fun-
cionamento será de quarta
a sexta feira, a partir das 18h
e de sábado a terça-feira a
partir das 16h.

Entre os dias 5 e 8
de março, na Praça Peixoto
Gomide, será realizado o

Carnaval para Todos, a
partir das 22 horas. Já o tra-
dicional desfile dos blocos
carnavalescos acontece nos
dias 6 e 8 de março na Aveni-
da Virgílio de Rezende, a
partir das 20:30. N e s t e
ano, participarão 5 blocos e 1
Escola de Samba.

Os bairros também
estarão incluídos na Progra-
mação. Serão realizadas
matinês nos  dias de carnaval a
partir das 14h.

○

○

○

○



PÁGINA 4 4 DE MARÇO DE 2011

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 - Processo nº 015/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: Aquisição de motocicletas
“zero km” para o Setor de Fiscalização de Tributos da Secretaria de Administração e Finanças, através do
Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal do município – PNAFM, contrato n°
0340539/2010OC-BR, firmado entre a União e o BID. INICIO DA SESSÃO: Dia 22.03.2011 a partir das
09:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2011 - Processo nº 016/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Item OBJETO: Aquisição de
veículos “zero km” para o Setor de Fiscalização de Tributos da Secretaria de Administração e Finanças,
através do Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal do município – PNAFM,
contrato n° 0340539/2010OC-BR, firmado entre a União e o BID. INICIO DA SESSÃO: Dia 22.03.2011
a partir das 10:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
- Processo nº 017/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço do Lote OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e ferramentas para manutenção e reparos
nas Unidades Básicas de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 22.03.2011 a partir das 14:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2011 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
- Processo nº 018/2011. MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) TIPO: Menor
Preço do Lote OBJETO: Fornecimento de materiais de construção e hidráulico para manutenção e
reparos nas Unidades Básicas de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 22.03.2011 a partir das 16:00 horas.
EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2011 - Processo nº 012/2011.
MODALIDADE: Concorrência Pública TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de empresa
de engenharia para realização de serviços de recapeamento Asfaltico nas Ruas: Cel. Fernando Prestes e Av.
Wenceslau Brás de acordo com orçamento, cronograma físico-financeiro e cronograma anexos ao processo,
conforme repasse Governo Federal Ministério das Cidades. DATA DE ABERTURA: Dia 08.04.2011 a
partir das 10:30 horas.
REABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2011. A PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, torna público e para conhecimento dos interessados que o Edital de
Pregão Presencial nº 04/2011, Processo n° 05/2011, que após adequações necessárias foi retificado e dessa
forma fica alterada a data de abertura conforme segue: 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 23.03.2011 a partir das 10:00 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.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) N° 173/2010
– Processo n 246/2010, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para
a Central de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do anexo I do
edital, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 09 de dezembro de 2010, com a presença do
Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o
procedimento realizado que ADJUDICOU os objetos licitados aos proponentes: 1) QUALITY MEDICAL
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP: Item 01 – 250 fr de detergente
enzimático – frasco 1000 ml, marca segmenta, no valor unitário de R$22,80; Item 03 – 120 fr de água
oxigenada 10 V – frasco 1000 ml, marca dgl, no valor unitário de R$2,60; Item 04 – 24 fr de removedor
de esparadrapo – frasco 1 lt, marca dgl, no valor unitário de R$19,00; Item 05– 60 fr de solução aquosa
cloroexidine 0,2% – frasco 1000 ml, marca segmenta, no valor unitário de R$8,30; Item 06 – 120 fr de
solução alcoólica de clorhexidine 0,5% – frasco 1000 ml, marca segmenta, no valor unitário de R$7,40;
Item 07 – 36 fr de vaselina líquida – frasco 1000 ml, marca dgl, no valor unitário de R$13,50; Item 19 –
3.000 comp de secnidazol 1,0 g, marca prati, no valor unitário de R$0,3125; 2) HELIANTO
FARMACÊUTICA LTDA-EPP:  Item 08 – 3.000 frascos de ácidos graxos + vitamina A, E e Leticina de
soja (óleo protetor para pele composto exclusivamente por matérias-primas de origem vegetal, contendo
óleo de girassol, ácidos graxos essenciais, linoleico sob forma livre, vitamina E, A, lecitina de soja, ácidos
graxos saturados caprico e caprílico sob forma de ester)  – frasco 200 ml, marca age derm, no valor
unitário de R$9,50; 3) DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Item
09 – 200 fr de ampicilina suspensão oral 250 mg/ 5 ml – frasco 60 ml, marca praticilin, no valor unitário
de R$1,38; Item 11 – 1.000 fr de bromoprida 4 mg/ml gotas 20 ml, marca digesprid, no valor unitário de
R$0,67; Item 13 – 80.000 comp de clorpropamida 250 mg, marca glicorp, no valor unitário de R$0,043;
Item 16 – 80.000 comp de losartana potassica 50 mg, marca lanzacor, no valor unitário de R$0,049;
Item 18 – 600 bis de promestrieno 10 mg, creme vaginal bisnaga 30g contendo de 10 a 14 aplicadores,
marca colpotrofine, no valor unitário de R$62,00; Item 20 – 1.000 fr de simeticone 75 mg/ml – frasco
contendo 15 ml, marca dimeticona, no valor unitário de R$0,54; 4) COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE LTDA: Item 10 – 500 fr de bromidrato de fenoterol solução para inalação – 5 mg/ml
– frasco 20 ml, marca Brom. D. Fenoteral, no valor unitário de R$1,15; Item 17 – 50.000 comp. de
losartana potassico 100 mg, marca losartam potassica, no valor unitário de R$0,248; Item 21– 1.000 bis
de tetraciclina 100 mg + anfotericina B 50 mg/4G, creme vaginal, tubo contendo 45g, contendo de 10 a
14 aplicadores, marca tetrac + anfot. B, no valor unitário de R$5,22; 5) AGLON COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA: Item 12– 200 fr de carboxmetilcelulose 5% - fr 15 ml, marca ecofilm, no
valor unitário de R$28,00; 6) CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA:
Item 14 – 3.000 bis de colagenase 0,6 UI + CLORANFENICOL 0,01 G – tubo contendo 30 gramas, marca
kollagenase, no valor unitário de R$7,79; 7) HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA: Item 15 – 20.000 comp de finasterida 5 mg, marca eurofarma, no valor
unitário de R$0,396. Conforme a ata de sessão pública, foram fracassados o item 02 – 60 fr de água
boricada 2% - frasco 1000 ml.  O termo de ata de registro com as licitantes vencedoras foi assinado no dia
06.01.2011 com vigência de 12 meses.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2011 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial (REGISTRO
DE PREÇOS) n.º 03/2011 - Processo n.° 04/2011, que objetiva o Fornecimento de medicamentos para
atender processos judiciais e pacientes do Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde, realizado
conforme Ata de Sessão Pública, datada de 25 de fevereiro de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial

e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento
realizado que ADJUDICOU os objetos licitados aos proponentes:
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Cooperativa de Reciclagem de Itapetininga estabelecida com Sede na Rua Donaria Maria Vieira, 10 – Vila
Progresso – CEP 18214-563 na cidade de Itapetininga/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas CNPJ sob o nº 05.654.679/0001-56, e NIRE 35 4000 74396, convoca todos os seus cooperados
para comparecem a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizado em 14/03/2011 as
17:00h, na sede da Cooperativa, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
01 – Deliberar sobre a Participação da Cooperativa na Fundação da Cooperativa de Segundo Grau –
Cooperativa Central de Reciclagem – Rede Solidária Cata Vida;
02 – Escolha dos delegados que irão participar da Fundação da Cooperativa Central de Reciclagem – Rede
Solidária Cata Vida;
03 – Assunto Gerais da Cooperativa.

Campinas, 01 de Março de 2011.

Comissão Organizadora da Assembleia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 01/2011 DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2009

Parceiro Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE ITAPETININGA – AADAI
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 74.000,00 (11 MESES)
ASSINATURA: 01/02/2011
OBJETO: ações de saúde auditiva para a comunidade de Itapetininga
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 31/12/2011
Itapetininga, 02 de fevereiro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Março de 2011

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot. 2926/2010, Proc 0450/2010 Emef Profº José Salém Neto); (Prot. 2941/2010, Proc 0465/2010
Emef Profª Zarif Yared);  (Prot. 2927/2010, Proc 0451/2010 Emef Profª Julieta Rolim da Silva); (Prot
0429/2011, Proc 0058/2011 Itapetininga Entretenimentos Ltda - Me); (Prot 0232/2011, Proc 0032/
2011 Giuliano André Endo - Me);
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot 0498/2011, Proc 0068/2011 A.P.M. da E.E. Profº Astor Vasques Lopes); (Prot 0314/2011, Proc
0043/2011 Elza de Oliveira Cruz – Mei);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0461/2011, Proc 0059/2011 PMI Centro Integrado de Especialidades);
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0130/2011, Proc 0020/2011 Camila Almeida Alves – Mei);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0305/2011, Proc 1267/1997 Mauro Kiochi Adachi); (Prot 0343/2011, Proc 0037/2004 Iran
Sérgio Passos Martins); (Prot 0466/2011, Proc 0028/2004 Centro de Atenção Psicossocial Dr Laert V.
Pires): (Prot 0428/2011 Proc 0394/2007 Aline Villaça de Oliveira Castro); (Prot. 0380/2011, Proc
0066/2003 Ciro Cheque de Campos Junior); (Prot. 0344/2011, Proc 0029/2004 Mário Carneiro Neto);
(Prot 0434/2011, Proc 0172/1989 Salatiel José Moraes Gomes); (Prot 0204/2011, Proc 1430/1997
Nisshimbo do Brsil Ind. Textil Ltda); (Prot. 0456/2011, Proc 0032/1999 Congregação Cristã no Brasil);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0458/2011, Proc 0120/1999 Nelson Tadashi Tanabe); (Prot 0383/2011, Proc 0026/2006 Yara
Oliveira Martinho); (Prot 0474/2011, Proc 0281/2008 Paulo Henrique Martins Branco): (Prot 0494/
2011, Proc 0056/2007 Rafael Almeida Jubram);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0455/2011, Proc 0217/2002 Ildefonso Cardenas Nunes Cardoso);
DEFERIMENTO DE INUTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS  – ÁREA DE SAÚDE
(Prot 0470/2011, Proc 1342/1996 Drogaria Drogavita Itapetininga Ltda – EPP  TRM nº 673); (Prot
0202/2011, Proc 0345/2010 Drogaria Bom Pastor de Itapetininga  TRM´s nºs 639 e 671);
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - AIF
(Prot 0302/2011, Proc 0039/2011 Drogaria São Quirino Andriolo Ltda – Me  AIF Nº 717); (Prot 0462/
2011, Proc 0060/2011 Camila Branco de Souza Mathias  AIF nº 722); (Prot 0342/2011, Proc 0047/2011
Farmácia Farma 10 Avenida Ltda - Me  AIF Nº 721); (Prot 0462/2011, Proc 0060/2011 Camila Branco
de Souza Mathias  AIF nº 722); (Prot 0208/2011, Proc 0027/2011 Odete Caineli Romão AIF nº 623);
LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - AIP
(Prot 0302/2011, Proc 0039/2011 Drogaria São Quirino Andriolo Ltda – Me  AIP Nº 889); (Prot 0342/
2011, Proc 0047/2011 Farmácia Farma 10 Avenida Ltda - Me  AIP nº 728); (Prot 0208/2011, Proc
0027/2011 Odete Caineli Romão AIP nº 931); (Prot 0273/2011, Proc 0034/2011 Jaqueline Leal de
Almeida - Me AIP nº 729);
LAVRATURA DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA - NRM

(Prot 0208/2011, Proc 0027/2011 Odete Caineli Romão NRM nº 492);
INDEFERIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
(Prot 0413/2011, Proc 0039/2011 Drogaria São Quirino Andriolo Ltda – Me); (Prot 0450/2011, Proc
0047/2011 Farmácia Farma 10 Avenida Ltda - Me); (Prot 3129/2010, Proc 0324/2010 Referente ao
laudo de análise fiscal nº 3548/2010, com resultado insatisfatório por não constar na rotulagem a
identificação do lote);

    Michelly Alline Fiorentino Paunovic
     Coordenadora do Depto.de Vigilância Sanitária

   Itapetininga, 03 de março 2011

SINDICANCIA Nº. 12/2010
RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme parecer jurídico com deliberação SNJ Nº. 474/
2011-01
Itapetininga, 18 de fevereiro de 2.011.

MEMORANDO INTERNO

RENÊ VIEIRA DA SILVA JUNIOR, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 575 de 14 de outubro de 2.009, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados no Requerimento protocolado
sob o nº. 6134/2011, em sindicância nº. 05/2011, determinando à respectiva Comissão sejam tomadas
todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem
relatório no prazo de 30 dias, fazendo publicar a portaria de instauração.

Itapetininga, 17 de fevereiro de 2.011.

SINDICÂNCIA N° 005/2011

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 260 de 02 de
agosto de 2.010, em atenção ao MEMORANDO  do despacho do Secretário de Negócios Jurídico, assim
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar n° 26 de 27 de junho de 2.008,
instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas
no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.

Itapetininga, 17 de fevereiro de  2011.

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Autos nº 08/2.011

Portaria nº 08/2.011
O secretário de Negócios Jurídicos, Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa a servidor público
municipal que, ofendeu verbalmente o Excelentíssimo Senhor Prefeito desta Municipalidade, caracterizando
assim, Incontinência Pública e conduta escandalosa na repartição, conforme Portaria nº 08, de 02 de
março de 2.011.

Itapetininga, 04 de março de 2011.
Renê Vieira da Silva Junior

Secretário de Negócios Jurídicos

ERRATA
No encerramento das Leis 5.422 e 5.423, de 22 de fevereiro de 2011, onde consta “Publicada e registrada
no Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de fevereiro de 2010”, leia-se “Publicada e registrada no
Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias de fevereiro de 2011”.

EDITAL DE CHAMAMENTO – 018/2011
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 09 a 15 de março 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
MARCO ANTONIO LEITE 29.222.790-5 50º
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 29.379.040-1 51º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 02 de março de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI Nº 5.424, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011.
“Dispõe sobre a Organização do Conselho Municipal de Educação é dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Municipal de Educação de Itapetininga, vinculado tecnicamente ao Gabinete da
Secretaria Municipal de Educação, terá funções normativas, deliberativas e consultivas, em relação aos
assuntos da Educação que se refiram à rede municipal de ensino e passa a ser regido pelo disposto na
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presente Lei.
Art. 2º São atribuições básicas do Conselho Municipal de Educação:
I.- fixar diretrizes para a organização do conjunto das escolas que compõem a rede municipal de ensino;
II.- colaborar com o Poder Público Municipal na formação da política e na sua elaboração do plano
municipal de educação;
III.- zelar pelo cumprimento das disposições constitucionais legais e normativas, em matéria de educação;
IV.- exercer atribuições próprias do poder público local, conferidas em lei, em matéria educacional;
V.- exercer, por delegações, competências próprias do Poder Público Estadual, em matéria educacional;
VI.- assistir e orientar os Poderes Públicos na condução dos assuntos educacionais do Município;
VII.- aprovar convênios de ação inter-administrativa que envolvam o Poder Público Municipal e as
demais esferas do Poder Público ou do setor privado;
VIII.- propor normas para a aplicação de recursos públicos em educação, no Município;
IX.- propor medidas ao Poder Púbico Municipal, no que tange à efetiva assunção de suas responsabilidades,
em relação à educação infantil e ao ensino fundamental;
X.- propor critérios par o funcionamento dos serviços escolares de apoio ao educando (merenda escolar,
transporte escola e outros);
XI.- pronunciar-se no tocante à instalação e funcionamento de estabelecimento de ensino de todos os
níveis situados no Município;
XII.- opinar sobre assuntos educacionais, quando solicitado pelo Poder Público;
XIII.- elaborar e alterar o seu regimento;
XIV.- exercer fiscalização sobre  as atividades referentes à assistência social escolar, no que diz respeito às
suas efetivas realizações, estimulando-as e propondo medidas tendentes ao aprimoramento dessas mesmas
atividades;
XV.- promover seminários e congressos de professores para debates sobre assuntos pertinentes ao ensino,
na área de atuação do Município;
XVI.- colaborar na organização das reuniões municipais de educação.
Art. 3º O Conselho Municipal de Educação será constituído de 11 (onze) membros, indicados pela
Secretaria Municipal de Educação e nomeados pelo Prefeito Municipal, na seguinte conformidade:
I - 1 representante do magistério público municipal de educação infantil;
II - 1 representante do magistério público municipal em ensino médio;
III -1 representante do magistério público estadual em ensino fundamental;
IV - 1 representante do ensino superior público;
V - 1 representante do ensino superior privado;
VI - 1 representante do ensino infantil privado;
VII - 1 representante do ensino fundamental privado;
VIII - 1 representante da Diretoria Regional de Ensino.
IX - 1 representante da Câmara Municipal;
X - 1 representante do Ensino Técnico e Profissionalizante público;
XI - 1 representante do Conselho Tutelar.
Art. 4º Todos os membros do Conselho serão nomeados através de Decreto do Executivo Municipal.
§ 1º - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, permitido a recondução por uma única vez;
§ 2º - O mandato de qualquer conselheiro será extinto em caso de renúncia expressa, ou quando comprovada
a ausência injustificada a mais da metade das reuniões ordinárias realizadas em cada semestre;
§ 3º - Em caso de vacância, o Prefeito Municipal nomeará novo Conselheiro para completar o mandato.
Art. 5º O Conselho Municipal de Educação – CME, terá 0l (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 0l
(um) secretário Geral, escolhidos entre os membros por escrutínio secreto, com mandato de 02 (dois)
anos, sendo permitido a recondução uma única vez.
Art. 6º O Exercício do mandado de Conselheiro é considerado de interesse relevante para o município,
não sendo remunerado e seu exercício tem prioridade sobre o de qualquer função pública.
Art. 7º À Secretaria Municipal de Educação, caberá:
I - fornecer subsídios técnicos e administrativos que forem necessários ao bom desempenho do Conselho;
II - registrar, encaminhar aos órgãos competentes e divulgar as decisões e pareceres tomados pelo
Conselho;
III - manter o trabalho de apoio à Secretaria Geral do Conselho;
IV - velar pelo cumprimento das decisões do Conselho Municipal de Educação – CME.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação poderá participar das sessões plenárias sem direito a voto.
Art. 9º Os votos do Conselho somente produzirão resultados depois de homologados pela Secretaria de
Educação.
§ 1º - A Secretaria de Educação terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da entrada do ato na Secretaria,
para homologar ou vetar as deliberações do Conselho;
§ 2º - A Secretaria de Educação comunicará ao Conselho as razões do veto, no prazo estabelecido no
parágrafo anterior.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada expressamente a Lei
Municipal nº 4.559, de 03 de outubro de 2001.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias de fevereiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.425, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011.
“Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que observará o disposto na Constituição
Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e normativa do Conselho Nacional de Educação,
concernente ao Sistema Municipal de Ensino.
Art. 2º O Sistema Municipal de Ensino compreende os seguintes órgãos e instituições de ensino:
I – Órgãos municipais de educação:
a)Secretária Municipal de Educação, como órgão executivo das políticas de educação básica;
b)Conselho Municipal de Educação com duas câmaras a de Educação Básica e do Fundo de Manutenção da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), como órgão normativo,
fiscalizado e consultivo com a finalidade de deliberar sobre matéria relacionada ao ensino deste sistema e,
de acompanhamento, controle e fiscalização do Fundo, na forma da legislação pertinente;

c)Conselho Municipal de Alimentação Escolar, como órgão deliberado, fiscalizado e de assessoramento
quanto à aplicação dos recursos e qualidade da merenda escolar;
II – Instituições de Ensino:
a)Educação básica, mantidas e administradas pelo Poder Municipal;
b)Educação Infantil – creche e pré-escolas – criadas, mantidas e administradas pela iniciativa privada,
tanto as de caráter lucrativo, como as comunitárias, confessionais e filantrópicas;
Parágrafo único. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, mencionada
no inciso II, alínea “b” deste artigo, de acordo com o art.20 da Lei Federal nº 9.394/96, são das seguintes
categorias:
I – particulares em senti estrito, instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado que não apresentarem as características expressas nos incisos II, III e IV deste parágrafo;
II – comunitárias, instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas de professores e alunos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade;
III – confessionais, instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que
atendem a orientação confessional e ideologia especificas e ao disposto no inciso II deste parágrafo;
IV – filantrópicas, na forma da lei.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação é o órgão próprio do Sistema Municipal de Ensino para
planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Público
Municipal no âmbito da educação básica.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Ensino reger-se-á por regimento próprio.
Art. 4º Para cumprir suas atribuições, a Secretaria poderá contar com:
I – estrutura administrativa e quadro de pessoal próprio;
II – conta bancária própria para movimento dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do
ensino, de acordo com o art. 69 da Lei 9.394/96 e dos recursos oriundos do salário-educação e do FNDE
movimentados pelo titular da Secretaria, em conjunto com o Chefe do Executivo, ou com quem ele
nomear.
Art. 5º As ações da secretaria Municipal de Educação, pautar-se-ão pelos princípios de gestão democrática,
produtividade, racionalidade sistemática e autonomia das unidades de ensino, priorizando a descentralização
das decisões pedagógicas, administrativas e financeiras.
Art. 6º As unidades de ensino da rede pública municipal de educação infantil e de ensino fundamental
elaborarão periodicamente sua proposta pedagógica dentro dos parâmetros da política educacional do
Município e de progressivos graus de autonomia, e contarão com um regimento escolar aprovado pela
Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo único. A proposta pedagógica e o regimento escolar, além das disposições legais sobre a
educação escolar da União e do Município, constituir-se-ão em referencial para a autorização de cursos,
avaliação de qualidade e fiscalização das atividades dos estabelecimentos de ensino de competência do
Conselho Municipal e da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 7º As escolas mantidas pela iniciativa privada, que oferecem educação infantil precisam ser autorizadas
diretrizes emanadas do Conselho Municipal de Educação, sem o que não estarão aptas a funcionar.
§ 1º As instituições de ensino do sistema municipais serão fiscalizadas por órgão específico da Secretaria
Municipal de Educação, com parâmetro nas normas dos Conselhos Nacional e Municipal de Educação e
na proposta pedagógica de cada unidade de ensino.
§ 2º Constatadas irregularidades na oferta de educação infantil das escolas mantidas pela iniciativa privada,
ser-lhes-ão dado prazo para saná-las, findo o qual poderá ser cassada a autorização de funcionamento.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a editar normas à execução desta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias de fevereiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.426, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011.
“Dispõe sobre aprovação do Plano Municipal de Educação de Itapetininga, para o decênio 2011-2021, na
forma a seguir especificada, e adota outras providências”.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado, no âmbito do Município de Itapetininga, o Plano Municipal de Educação, para o
decênio 2011-2021, constante do documento anexo.
Art. 2º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação a coordenação, o acompanhamento e a avaliação do
desenvolvimento das políticas municipais nele expressas.
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação do Plano Municipal de Educação,
bem como na progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade conheça e acompanhe
sua implementação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e três dias de fevereiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 730, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Saúde para a Secretaria
de Gabinete.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Diretor V, de provimento em comissão da Secretaria de Saúde
para a Secretaria de Gabinete, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de
Assessoria Especial de Auditoria.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 648, de 13 de abril
de 2010.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
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Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e quatro dias de fevereiro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 90, DE 28 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 Retificar as Portarias 83 e 84, de 23 de fevereiro de 2011, onde consta “a partir da presente data”,
leia-se “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.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 91, DE 28 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, William Fernandes da Silva, no cargo em comissão de Assessor, Ref. II, junto a Secretaria
do Gabinete, lotado no Departamento de Comunicação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º/2/2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 92, DE 2  DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, RESOLVE,
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2011 no emprego de Professora
de Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EVENTUAL
À partir do dia 15/02/2011
NOME R.G. CLASS.
ROSA MARIA DO NASCIMENTO 339942368 102º
PATRICIA ROCHA DE ALMEIDA 353556464 103º
LUCIA MARTINS MOREIRA 306511010 104º
JOSELI MENDES NASCIMENTO 296492218 106º
VIVIAN APARECIDA BARRETO MAZORCA 404028111 109º
DANIELE CRISTIANE AGOSTINHO OLIVEIRA 432255515 111º
SANDRA SANTIAGO DA SILVA ALVES CORDEIRO 402939803 112º
JOICE SIQUEIRA FRANÇA 408695821 114º
MARIA CAROLINA CAMPOS ARRUDA 402150776 115º
FABILENE SAMANTA DA CONCEIÇÃO 410206854 116º
GRAZIELE FERREIRA AMARAL 402915604 117º
JOSELI DE ALBUQUERQUE SANTOS 405801804 118º
PATRICIA CONCEIÇAO DOS REIS LIMA 402912913 119º
EMANUELE VAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 432247932 120º
GIOVANNA PILOTO DE CASTRO 410205448 122º
LUANA CALISTO TOBIAS 41749436-1 123º
SONIA REGINA DE OLIVEIRA 5091461 129º
TERESA FIDÊNCIO LINHARES 127686654 130º
MARIA LUZIA DE ALMEIDA MACHADO DE OLIVEIRA 84924627 131º
IVONE MEIRA DA SILVA 7121994-8 134º
ROSA HELENA JUBRAM CERQUEIRA 8814907 135º
RITA LUZIA SCHMIDT CALDAS 8490371 137º
EVA APARECIDA PAES 153429069 143º
JANE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 19638670 145º
LUCIA MARIA ROCHA LOPES DA COSTA 19638741 149º
HEMERCI DOS PRAZERES NOGUEIRA 19307291 150º
CARLOS ALBERTO PAULINO PINTO 18670717 153º
VALERIA APARECIDA LOPES FIGUEIREDO 22278195-6 156º
ADRIANA APARECIDA FERREIRA ROCHA 247044027 157º
ROBERTA PIAZZA MEIRELES RIBEIRO 238351701 159º
TANIA CRISTINA CLETO 27535281-X 164º
MARISTELA SIQUEIRA DE SALES 283234738 167º
SIDINEI RAMOS 293499421 168º
ANA MAURA ASSUMPÇÃO 334184411 169º
MICHELLE MARIANO REZENDE 30737373-3 170º
LUCIANA DE LIMA SANTOS 410211448 172º
À partir do dia 16/02/2011
NOME R.G.           CLASS.
MELISSA RODRIGUES TELES 339418059 173º
ALINE FERNANDA SAVIOLI 296748055 174º
MICHELLE BUENO ROLLE 298707615 175º
RITA DE CÁSSIA DUTIL PADILHA FONSECA 326466319 176º
MICHELLE CRISTINA DO ESPIRITO SANTO 342408628 178º
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 93, DE 2 DE MARÇO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Admitir, em vista da aprovação em Processo Seletivo Edital 001/2011 no emprego de Professora
de Educação Básica Eventual, devidamente homologado, abaixo relacionado:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EVENTUAL
À partir do dia 15/02/2011
NOME R.G. CLASS.
KETTY LAURINDA DE OLIVEIRA 43.224.495-5 5º
ARIELY FERNANDES DA SILVA 40.346.688-X 6º
CAROLINE SILVEIRA CABRAL MARIANO 43.049.834-2 8º
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 94, DE 2 DE MARÇO 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 pedido, a senhora Rosana Aparecida Fogaça da Costa, do emprego de Professora
Eventual, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 25/02/2011.
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 95, DE 2 DE MARÇO 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 pedido, a senhora Melissa Rodrigues Teles, do emprego de Professora Eventual, lotada
na Secretaria da Educação, a partir de 18/02/2011.
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 96, DE 2 DE MARÇO 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 pedido, a senhora Nathália de Paula Santos, do emprego de Professora Eventual,
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 24/02/2011.
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 97, DE 2 DE MARÇO 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 7.574, de 23 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Patricia Regina Piedade Feichtemberger, Médica
Neurologista, Ref. 11, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 22/2/2011, 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 98, DE 2 DE MARÇO 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 8.143, de 25 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Pedro Luiz Takahashi de Camargo, Agente de Apoio Administrativo
da Guarda Municipal, Grupo I , lotado na Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir de 25/02/2011.
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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PORTARIA Nº 99, DE 2 DE MARÇO 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 8.287, de 28 de fevereiro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Gislaine Cristini Meira Fogaça, Agente Comunitário de Saúde,
Ref. 05, Área 06 – Bairro Tupi, Micro Área – 02, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 28/2/2011.
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 da SME nº 155, de 28 de fevereiro de 2011.
Disciplina o Concurso de Remoção de Auxiliar de Educação com sede de exercício em EMEI, EMEIF e
EMEF da Secretaria Municipal de Educação.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º -O Concurso de Remoção de Auxiliar de Educação de EMEI, EMEIF e EMEF, obedecerá às
normas constantes desta Resolução.
Artigo 2º - O Concurso de Remoção de Auxiliar de Educação far-se-á através de contagem de pontos.
Artigo 3º - Considerar-se-ão inscritos todos os Auxiliares de Educação que estiverem em efetivo exercício
nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo 1º - Os Auxiliares de Educação que estiverem de licença médica  até o dia  10/03/2011 não
poderão participar do processo de Remoção.
Parágrafo 2º - Os Auxiliares de Educação que ingressaram a partir de 19/05/2010, até a presente data com
sede provisória, deverão comparecer para concorrer a uma das vagas iniciais ou potenciais.
Parágrafo 3º - O não comparecimento e ou desistência, implicará em sua transferência para as vagas
remanescentes sem direito à escolha.
Artigo 4º - Os candidatos serão classificados seguindo a ordem decrescente dos pontos obtidos.
Parágrafo 1º - Os pontos serão contados a partir da data de admissão até 30/06/2010 e terão valor de
0,004 (quatro milésimos) pontos por dias trabalhados. Para os funcionários admitidos após esta data, a
classificação seguirá a ordem de chamada do concurso.
Parágrafo 2º - Na contagem de pontos será levado em consideração assiduidade, descontadas as faltas e
licenças, exceto as licenças consideradas de efetivo exercício e os cursos realizados pela Secretaria
Municipal de Educação, específico na área de atuação, a partir do ano de 2006.
Parágrafo 3º - Ocorrendo empate dos pontos, observar-se-á, para fins de desempate, a seguinte ordem de
preferência:
I - Maior idade;
II - Maior número de filhos;
III - Menor número de RG.
Artigo 5º - A classificação de que trata o artigo 4º, caberá recurso à Secretaria Municipal de Educação, Rua
General Carneiro nº 390, no dia 09/03/2011 (quarta-feira) das 12h às 17h.
Parágrafo 1º - A não manifestação por parte do candidato no período previsto no “caput” deste artigo,
terá como ratificado seus pontos, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.
Artigo 6º - A lista com a classificação após os recursos, será afixada no Departamento Técnico Pedagógico
no dia 10/03/2011, a partir das 9h.
Artigo 7º - Os funcionários deverão comparecer com um documento de identificação para concorrer a
uma das vagas iniciais ou potenciais.
Artigo 8º - As vagas relacionadas para o Concurso de Remoção compreenderão as iniciais e as potenciais,
como segue:
I - As iniciais serão as existentes, até o dia anterior à data do Concurso de Remoção.
II - As potenciais são as resultantes das atribuições de vagas ocorridas durante o Concurso de Remoção, em
unidades escolares.
Artigo 9º - A Secretaria Municipal de Educação divulgará a relação de vagas  do Concurso de Remoção,
através de e-mail às unidades escolares e afixada no Departamento Técnico Pedagógico no dia 10/03/
2011, a partir das 9h.
Artigo 10 - No dia 10 de março de 2.011, às 19h, o Auxiliar de Educação deverá comparecer ao
Departamento Técnico Pedagógico, situado à Rua José Bonifácio, n° 739 - A, Centro, a fim de proceder
sua remoção.
Parágrafo 1º - O Auxiliar de Educação que não puder comparecer, poderá nomear um procurador devidamente
documentado.
Parágrafo 2º - O candidato que não observar os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução será
considerado desistente do Concurso de Remoção.
Artigo 11 - O Auxiliar de Educação que estiver em Processo Administrativo de Sindicância, não poderá
participar do Concurso de Remoção.
Artigo 12 - Os funcionários removidos iniciarão suas atividades a partir do dia 14/03/2011.
Artigo 13 – Os funcionários que participarem desta Remoção e se afastarem do serviço, serão vinculados
à Secretaria Municipal de Educação, conforme Resolução nº 29/2011 de 11 de janeiro de 2011
Artigo 14 – Segue em anexo a classificação dos Auxiliares de Educação.
Artigo 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

SUZANA EUGENIA DE MELLO MORAES ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
educacao@itapetininga.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO
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DECRETO Nº 732, DE 3 DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de credito suplementar adicional do no orçamento vigente.
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 8.888, de 3 março 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$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), destinado a atender as seguintes dotações
do orçamento vigente:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
041220003.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente   R$     170.000.00
02.02.02 – Fundo Social de Solidariedade
082440022.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$       20.000.00
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
041220010.2006 – 3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores R$        20.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123610026.2009 – 3390.39 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica R$    100.000.00
123650029.2057 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica R$     100.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
103010019.1001 – 4590.61 – Aquisição de Imóveis R$80.000.00
103010019.2032 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica R$     250.000.00
02.09.01 – Secretaria Municipal de Promoção Social
041220011.2006 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica R$     100.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
154520020.1039 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       60.000.00
154520020.1046 – 3390.39 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica R$     100.000.00
164820020.1016 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     200.000.00
267830020.1045 – 4490.51 – Obras e Instalações R$  1.500.000.00
Total das Suplementações R$  2.700.000,00
Art. 2.º Os recursos para cobertura do credito aberto no art. 1º, correrão por conta de:
a) anulações parciais das dotações:
02.06.01 – Secretaria de Administração de Finanças
041220010.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$       20.000.00
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
123640024.2042 – 3390.36 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física R$       50.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
123650029.1024 –  4490.52 - Equipamentos e Material Permanente R$     100.000.00
123650029.2057 –  3390.36 – Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física R$       50.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
103020019.1063 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$    330.000.00
02.09.01 – Secretaria  Municipal da Promoção Social
041220011.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$       50.000.00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
082440011.1034 – 4490.51 – Obras e Instalações R$      50.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
154510020.1020 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     250.000.00
154520020.1044 – 4490.51 – Obras e Instalações R$     200.000.00
267810020.1042 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       50.000.00
267820020.1047 – 4490.51 – Obras e Instalações R$       50.000.00
Total da Anulações R$  1.200.000.00
(b)O valor restante de R$  1.500.000,00 ( hum milhão de quinhentos mil reais )  será pelo excesso de
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arrecadação a verificar no exercício de 2011, através do Convenio Federal  DNIT
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, aos tres dias de março de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 018, de 02 de Março 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. 000718/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a
partir de 31-03-2011, a funcionária MÁRCIA LEITE MARTINS, Auxiliar de Serviço Educacional,
Referência 05-A, 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

PORTARIA/SEPREM Nº 019, de 02 de Março 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. 000719/2011, 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 31-03-2011, a funcionária MARIA ROSÁRIA DE
OLIVEIRA SILVA, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-E, 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

LEI COMPLEMENTAR Nº 37, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011
Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 13, de 29 de dezembro de 2003, que institui o Código
Tributário Municipal, e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 02/2010 de autoria dos Vereadores Fuad Abrão Isaac e Adilson Marcos
Nicoletti)
Fuad Abrão Isaac, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, nos termos do § 8º do art. 54 da Lei
Orgânica do Município de Itapetininga, promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam acrescidos seis parágrafos ao art. 64 da Lei Complementar nº 13, de 29 de dezembro de
2003, com a seguinte redação:
“Art. 64 (...)
§ 1º A Prefeitura Municipal de Itapetininga concederá, mediante requerimento do interessado, o
parcelamento do pagamento do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de bens imóveis e de direitos a
eles relativos, em até dez parcelas mensais iguais, sem desconto e sucessivas, nas datas estabelecidas e ou
prazos indicados no respectivo aviso de lançamento.
§ 2º O requerimento deverá ser apresentado pelo interessado em até trinta dias da data da transmissão.
§ 3º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a um UFM.
§ 4º A partir do pagamento da primeira parcela, e não havendo outras pendências, será emitida certidão
positiva com efeito de negativa para a lavratura de escritura pública no tabelionato ou a transcrição do
título de transferência no Registro de Imóveis.
§ 5º O não pagamento nas datas estabelecidas e ou prazos indicados, será inscrito automaticamente na
Dívida Ativa Tributária do município para posterior cobrança judicial.
§ 6º O parcelamento do débito aplica-se aos imóveis residenciais adquiridos por pessoa física.”
Art. 2º Para transações imobiliárias efetivadas até a data da publicação da presente Lei Complementar, o
parcelamento referido no artigo anterior deverá ser requerido dentro do prazo de noventa dias.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de trinta dias.
Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 28 de fevereiro de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos 28 dias de fevereiro de 2011.
Elizabeth Aparecida Ferreira
Assistente Legislativo

Extrato do Aditamento do Contrato
 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratada: Hélio Sola Aro.
 Termo: Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 15/2010
 Objeto: Contratação de profissional para adaptação de projeto hidráulico ecológica
 mente sustentável para Construção da Nova Sede da Câmara Municipal.
 Objeto do aditamento: Prorrogação por 60 (sessenta) dias o prazo de validade do
 contrato.
 Data da assinatura: 26 de janeiro de 2011.
 Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

ATOS DO LEGISLATIVO

 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratada: Empresa Métafort Construtora Ltda.
 Termo: Terceiro Termo Aditivo do Contrato n° 03/2010 originado da Concorrência
 Pública n° 01/2010.
 Objeto: Construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga
 Objeto do aditamento: Acréscimo de 2,7% do valor inicial, totalizando o contrato o
 valor de  R$    2.146.151,30  (dois milhões cento e quarenta e seis mil e cento cin
 quenta e um reais e  trinta  centavos)
 Data da assinatura: 26 de fevereiro de 2011.
 Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

Extratos de Contratos

 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratado: José Lauro Nalesso
 Contrato: Nº 01/2011.
 Objeto: Acompanhamento técnico na fiscalização dos serviços de execução das o
 bras de edificação da nova sede da Câmara Municipal.
 Valor Global: R$ 7.500,00(sete mil e  quinhentos reais).
 Vigência: 05 (cinco) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2011.

 Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
 Contratada:  Empresa Politika – Marketing e Comunicação Ltda.
 Contrato: Nº 02/2011.
 Objeto: Prestação de serviço de publicidade institucional.
 Valor Global: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
 Vigência: 10 (dez) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2011.

Extrato de Cancelamento de Contrato

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Rádio Clube de Itapetininga Ltda.
Objeto do Contrato: Transmissão radiofônica das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga
Termo: o Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, decide
cancelar o termo de Contrato nº 13/2010 (Aditamento nº 05/2010) com base no art. 78 da Lei 8.666/93.
Data: 11 de fevereiro de 2011.

Fuad Abrão Isaac – Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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A Câmara Munici-
pal de Itapetininga continua
desenvolvendo um intenso
trabalho pelo apressamento
da duplicação da Rodovia
Raposo Tavares entre Itape-
tininga e Sorocaba. Uma pri-
meira manifestação já acon-
teceu recentemente no Jar-
dim Monte Santo, com a
presença de vereadores e a
assinatura de centenas de
moradores em um abaixo
assinado encaminhado às
autoridades competentes.

Nesta terça-feira, o
presidente da Câmara esteve
na capital mantendo conta-
tos para a continuidade des-
se trabalho reivindicatório.
 COMISSÃO ESPECIAL

NOTÍCIAS DO LEGISLATIVO

Legislativo Itapetiningano continua
desenvolvendo trabalho pelo

apressamento da Duplicação da Rodovia
Raposo Tavares

DE INVESTIGAÇÃO
OUVE DIRIGENTES DO

SAS
Na tarde desta úl-

tima segunda-feira, a CEI –
Comissão Especial de In-
vestigação da Câmara Muni-
cipal de Itapetininga que le-
vanta informações sobre a
situação do Hospital Re-
gional bem como do SAS,
entidade gestora do mesmo,
esteve reunida. Essa reuni-
ão, realizada no Plenário
Humberto Pellegrini, teve o
objetivo de ouvir os depoi-
mentos de dirigentes da
mencionada entidade gesto-
ra. Os trabalhos dessa co-
missão estão tendo pros-
seguimento.

 PROJETO DE LEI DO
EXECUTIVO COM VISTA

A VEREADOR
O Projeto de Lei nº

83/2010 de autoria do Chefe
do Poder Executivo, que
dispõe sobre alteração  no
artigo 1º, caput, da Lei
Municipal nº 5321 de 16 de
junho de 2009 está com
pedido regimental de vista
pelo prazo de 6 dias. Esse
projeto já está com
Pareceres da Comissão de
Justiça, Redação e Cultura
e da Comissão de Finanças.

 CÂMARA MUNICIPAL
RECEBE INTEGRANTES

DAS FAMÍLIAS
ACAMPADAS NO

BAIRRO DA

CHAPADINHA
Na sessão ordiná-

ria desta última segunda-
feira dia 27, da Câmara Mu-
nicipal de Itapetininga, esti-
veram presentes no Plenário
Humberto Pellegrini, inte-
grantes das famílias que es-
tão acampadas no Bairro da
Chapadinha, aguardando o
pagamento, pelo INCRA, de
área desapropriada durante
a gestão anterior do Gover-
no Federal. Trata-se da Fa-
zenda Santa Maria da Var-
gem, com área aproximada de
712 hectares.

O decreto de desa-
propriação foi assinado em
16 de novembro de 2009,
aguardando-se agora o tér-

mino do processo com o
pagamento do valor. As
famílias que reivindicam
assentamento na área estão
provisoriamente acampadas
em uma área pertencente a
CPFL localizada defronte à
referida fazenda. Para que o
representante da direção
estadual do MST pudesse
fazer uso da palavra, a pre-
sidência da Câmara suspen-
deu a sessão por alguns mi-
nutos. Ele solicitou o apoio
dos edis para o apres-
samento das providências
finais por parte do INCRA.

 PROJETO DE USO E
DISTRIBUIÇÃO DE

SACOLAS
RETORNÁVEIS COM

PRORROGAÇÃO DE
VISTA

O Projeto de Lei
68/2010, que dispõe sobre o
uso e distribuição de saco-
las retornáveis, embalagens
biodegradáveis ou oxi-
biodegradáveis para o
acondicionamento de pro-
dutos e mercadorias pelo co-
mércio do município de Ita-
petininga, está com prorro-
gação de vista pelo prazo re-
gimental de 6 dias. Esse pro-
jeto já tem parecer e emenda
da Comissão de Justiça,
Redação e Cultura.

Texto/fotos: Câmara
Municipal de Itapetininga
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Como forma de
promover a cidadania e in-
centivar ações que envol-
vem a solidariedade entre os
jovens, o IFSP (Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência
e Tecnologia de São Paulo),
campus Itapetininga, pro-
moveu o trote solidário.

Durante o mês de
fevereiro, abrindo o ano leti-
vo de 2011 e a recepção e
integração de calouros e ve-
teranos, o IFSP, realizou a ar-
recadação de alimentos,
produtos de higiene pessoal
e limpeza, roupas e calçados.

Neste período,

Cidade Educadora
Calouros do IFSP

participam de trote
solidário
foram arrecadados aproxi-
madamente 200 quilos de
alimentos, além de outros
produtos.

De acordo com a
coordenadoria do IFSP, os
alimentos, produtos e peças
arrecadadas foram doados
na última semana, à Casa da
Criança São Vicente de
Paulo, a qual oferece atendi-
mento sócio-educativo, em
período integral, a 150 crian-
ças e adolescentes de am-
bos os sexos. Ademais, 16
crianças e adolescentes re-
sidem no local.

IF em Itapetininga 

Itapetininga em
2010, foi uma das 78 cidades
privilegiadas em todo país a
receber o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tec-
nologia.

Oferecendo cursos
técnicos em Edificações,
Mecânica e Manutenção e
Suporte em Informática,
além do curso superior de
Licenciatura em Física, o
IFSP atende Itapetininga e
toda região

O IFSP está locali-
zado na Avenida João Olím-
pio de Oliveira , 1.561, Vila
Assem.

Cidade Saudável:
Programa VIVALEITE

será distribuído
normalmente no próximo

dia 9
Na segunda e ter-

ça-feira (dia 7 e 8) não haverá
expediente nos órgãos pú-
blicos em virtude do ponto
facultativo de carnaval,
porém, a Prefeitura de Ita-

petininga, por meio da Se-
cretaria de Saúde, comunica
que na quarta-feira (dia 09)
haverá a distribuição normal
de leite pelo Programa VIVA-
LEITE.

A ação, tem por
objetivo fazer com que as
famílias, beneficiadas pelo
programa não fiquem sem
ser atendidas durante a se-
mana.

Cidade Comprometida

Na última sexta-
feira (dia 25), Itapetininga
ganhou a 1ª Vara da Família
e das Sucessões.

A cerimo-nia, reali-
zada no Fórum Desembar-
gador Bernardes Junior
,  contou com a presença do
Chefe do Executivo e muitas
autoridades locais, jurídicas,
entre eles o Desembargador
Antônio Carlos Munhoz
Soares, que esteve no even-
to representando o atu-
al Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São
Paulo, Antonio Luiz Reis
Kuntz.

Itapetininga ganha a 1ª
Vara Família

De acordo com a
Administração Municipal, a
ação irá trazer mais agilidade
no desenvolvimento dos
processos, desafogando as-
sim o trabalho nesta área,
pois até agora, esses casos
eram encaminhados as
quatro varas cíveis da ci-
dade. O juiz responsável pe-
lo setor será Trazibulo José
Ferreira da Silva.

A nova unidade, que
inicia os trabalhos com um
acervo de aproximadamente
3.700 processos, deve rece-
ber cerca de 330 novos pro-
cessos por mês, pois Itape-

tininga é sede da 22ª Cir-
cunscrição Judiciária, que
fazem parte as comarcas de
Tatuí, Capão Bonito, São
Miguel Arcanjo, Angatu-
ba e Porangaba.

No Fórum de Ita-
petininga, além da Vara de
Família e das quatro Varas
Cíveis, também funcio-
nam duas Varas Criminais,
uma de Execução Crimi-
nal, uma Vara do Juizado
Especial Cível e Criminal e o
Setor de Execução Fiscal.

Todas as unida-
des concentram mais de
54.600 processos.

Cidade Educadora
Inscrições abertas para curso de

Pós Graduação da FATEC

Cidade Educadora

Na última dia se-
gunda-feira ( dia 28), a Pre-
feitura de Itapetininga, por
meio da CEPROM/SENAI
(Centro Educacional Profis-
sionalizante Municipal/
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) iniciou o
ano letivo para os 539  alu-
nos matriculados nos cur-
sos de Administração de
Pessoal,Contabilidade Ge-
ral, Gestão de Recursos Hu-

CEPROM/SENAI inicia período letivo para seus mais de 500
alunos

manos , Informática Básica ,
Mecânica de Autos, Solda
elétrica, Instalador, Costu-
reiro de Maquinas Reta e
Overloque e Torneiro Mecâ-
nico.

De acordo com a
Secretaria de Trabalho e De-
senvolvimento, respon-
sável pelo CEPROM/SE-
NAI, esses cursos tem a car-
ga horária entre 60 e
800hrs,com aulas nos três

períodos e transporte gratui-
to fornecido pela Adminis-
tração Municipal.

Ainda conforme
informações da Secretaria,
nas unidades estão sendo
desenvolvidos ainda, um
programa, onde os partici-
pantes recebem salário pro-
porcional , vale transporte,
anotação na Carteira de tra-
balho  e todos os benefícios
previsto na lei 10.097/2000.

A Faculdade de
Tecnologia de Itapetininga-
FATEC com o apoio da FAT
(Fundação de Apoio à Tec-
nologia), está com as inscri-
ções abertas para a 2ª turma
do Curso de Pós- Gradu-
ação (Lato Sensu) em Logís-
tica Integrada na Agroin-
dústria (indústrias de
bebidas, conservas e empa-

cotamento de produtos e si-
milares, dentro da produção,
distribuição e varejo no
âmbito nacional e interna-
cional).

Os interessados
devem entrar em contato
com a Secretaria de Pós
Graduação, pelo telefone
(15) 3272-7916 ou à Rua João
Vieira de Camargo, 104- Vila

Barth de segunda a sexta
das 8h às 12h, das 13h30 às
17h para adquirir o manual
do candidato e garantir a
participação na seleção.

As aulas serão mi-
nistradas aos sábados das
8h às 12h10 e das 13h às
17h10, durante três semes-
tres, com início previsto
para mês de abril.

As empresas con-
tratantes, além de estarem,
cumprindo suas cotas com
relação a jovens aprendizes,
também terão o percentual
de recolhimento da alíquota
do FGTS de 8 % reduzidas
para 2% nesses casos.
Participam desse projeto a
Construtora Tardelli S/A ,
Usina Vista alegre, SulAme-
ricana Industria de Cader-
nos Ltda, e Duratex S/A. O

processo seletivo para
contratação dessas empre-
sas foi realizado no dia 21/

02 onde foram inscritos 115
jovens para 26 vagas ofer-
ecidas.
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A Prefeitura de
Itapetininga informa que
não haverá expediente nos
órgãos públicos segunda e
terça-feira (dias 7 e 8) em
virtude do Carnaval. O
atendimento voltará ao
normal na quarta-feira (dia
9) a partir do 12:00 horas. 

O AME (Ambu-
latório Médico de Especia-
lidades) e Programa VIVA-
LEITE voltarão suas ativida-
des no dia 9 ( quarta-feira),
a partir das 7:00 horas.Já as
escolas municipais voltam
ao funcionamento normal
na quinta-feira ( dia 10).

Prefeitura decreta ponto facultativo

A violência do-
méstica é um problema gra-
ve que acomete milhares de
pessoas todos os anos, po-
rém tal violência não é evi-
denciada em nosso cotidi-
ano, pois grande parte das
vítimas não denuncia o
agressor.

A violência se ca-
racteriza pelo companheiro
ou companheira e que tam-
bém pode afetar outros do
convívio familiar.Mas esse
tipo de violência não esco-
lhe credo, nível social e nem
sexo, ocorre em todos os ní-
veis sociais e em todas as
faixas etárias. Quando a vio-
lência doméstica é imposta
por longo período de tempo,
á vitima pode apresentar
graves problemas de saúde,
que podem ser físicos,
psicológicos e verbais, ne-
cessitando de tratamento
posterior.

Segundo o Minis-
tério da Saúde, as agressões
constituem a principal causa
de morte de jovens entre 5 e
19 anos. A maior parte des-
sas agressões provém do
ambiente doméstico. A

Violência doméstica:
um mal que deve ser

denunciado
Unicef estima que, diaria-
mente, 18 mil crianças e ado-
lescentes sejam espanca-
dos no Brasil. Os acidentes
e as violências domésticas
provocam 64,4% das mortes
de crianças e adolescentes
no País.

Hoje podemos
dizer que a violência domés-
tica é um problema de saúde
pública pois as conseqüên-
cias dessa violência refletem
nos indicadores de qualida-
de de vida.Porém para se
combater tal problemática é
necessária a conscientiza-
ção da população sobre
essa violência e da impor-
tância de denunciar o agres-
sor, visto que o tratamento
das seqüelas dessa “doen-
ça” só serão extinguidos
quando a raiz do problema
for sanado.

Sendo assim, nes-
te dia 08 de março, Dia
internacional da Mulher,
não vamos fechar os olhos
para esse problema que
aflige muitos lares e preju-
dicada muitas pessoas. Se
você é vitima desta violência
denuncie.

Mulher. Seriam ne-
cessárias inúmeras palavras
para descrever a sua impor-
tância. Recebeu a dádiva de
gerar vidas, tem o poder de
conquistar e pode se dar o
luxo de ser conquistada.
Têm vários papéis, a profis-
sional, a amiga, a mãe, a
mulher.

Sempre com parti-
cipação ativa na sociedade,
está presente em todas as
áreas com competência, sa-

Prefeitura comemora o Dia
Internacional da Mulher

bedoria, nunca perdendo a
ternura em tudo que faz.

Em comemoração
ao dia dessa pessoa tão
especial ( dia 8), a Prefeitura
de Itapetininga, por meio da
Coordenadoria da Mulher ,
Conselho do Direito da
Mulher, juntamente com o
Fundo Social de Solidarie-
dade, realiza no proximo dia
10, às 19:30, uma homena-
gem mais do que especial as
mulheres.

Conforme a Co-
ordenadoria da Mulher, du-
rante o evento serão entre-
gues placas de homenagens
a mulheres que se destacam
no setor público municipal.

Além disso, haverá
apresentação do Coral do
CEAMI.O evento acontece-
rá no Fundo Social de
Solidariedade, localizado a
Praça Gaspar Ricardo, s/n-
Centro e contará com apoio
do CREAS, CMDMI, OAB

MULHER e  CEAMI.
Elas serão homena-

geadas: Aparecida Teles
Rodrigues,  Carla Renata
Ferreira Melo Lourenço,
 Maria Aparecida Lopes Ru-
blo de Lucca, Ele-na Risuko
Yabuki, Vitalina Maria da
Costa, Edilene Aparecida
Lopes, Maria Lúcia Elias de
Almeida 

Além disso, haverá
entreapresentação do Coral
do CEAMI.

Guarda Municipal monta esquema especial
de segurança para o Carnaval

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Trânsito e Cida-
dania, pensando na segu-
rança dos municípes mon-
tou um esquema opera-
cional especial para acom-
panhar os eventos.

Conforme infor-
mações passadas pela Guar-
da Municipal, todo efetivo
será destacado para atender
o municipio durante os dias
de festa. 

O foco será os lo-
cais que possuem maior flu-

xo de pessoas, como a Ave-
nida Virgilio de Rezen-de,
Avenida Peixoto Gomide e Pra-
ça Marechal Deodoro ( Praça
da Matriz). Além disso, com
as festividades de carnaval
a Guarda Municipal esten-
derá seu horário de funcio-

namento.
 Confira o cronograma 
Dias: 02 a 08 de março 
Festival do Boteco 
Dias: 06 e 08 de março 
Desfile de Carnaval 
Dias: 05 a 08 de março 
Baile de Carnaval 
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Cidade Solidária:

Fundo Social de
Solidariedade

encerra campanha
“Itapetininga

Solidária”
Mais de 18 tonela-

das de donativos para os
desabrigados da região ser-
rana do Rio de Janeiro. Ita-
petininga, mais uma vez
mostrou sua compaixão pelo
próximo e doou uma carreta
com mais de 11 toneladas de
matimentos e 7 toneladas de
roupas em prol as pessoas
que perderam todos seus
bens com as enchentes que
atingiram aquela região.

A campanha, que
teve início no mês de janeiro
e foi encerrada nesta sema-
na pelo FSS (Fundo Social
de Solidariedade), além de
ajudar os desabrigados
cariocas, também auxiliou
16 famílias itapetininganas
que moravam em áreas de
risco e que, recentemente
foram transferidas pela
Prefeitura de Itapetininga
para novas casas no Jardim

São Camilo, sendo atendi-
das  com mantimentos, col-
chões e materiais de limpeza.

“É bom destacar
que, esse trabalho não seria
possível sem a união e a co-
laboração da 3M do Brasil,
Duratex, Hipermercados
Extra, Granja Céu Azul Or-
ganização Bandeirantes e
Lojas Style Magasin, que
sempre estão de braços
abertos a ajudar o FSS.

Também, somos
muitos gratos a ajuda da
OAB, Corpo de Bombeiros,
Grupo Escoteiro Ibiraci,
Guarda Municipal, Polícia
Militar, Renovação Caris-
mática Católica e dos volun-
tários e funcionários do
Fundo Social de Solidarie-
dade e Guarda Municipal
que sempre estão dispostos
a fazer o bem a quem pre-
cisa”, comentou a Diretoria

do FSS de Itapetininga.
Outro reforço im-

portante que a campanha
ganhou, foi o apoio das
crianças da Rede Municipal
de Ensino, que além de do-
arem mantimentos e pro-
dutos de limpeza, também
ajudaram de uma forma
inédita e especial, produzin-
do desenhos, cartas e bi-
lhetes de incentivo as crian-
ças e famílias desabrigadas.

Conforme o FSS,
as cartas e desenhos con-
feccionadas pelos alunos
das escolas municipais com
mensagens de esperança,
paz e alegria as famílias, es-
tão sendo encaminhadas
para as Prefeituras das cida-
des atingidas, como o muni-
cípio de São José do Vale do
Rio Preto, que receberá, ainda
esta seman, o carinho das
crianças itapetininganas
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