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Olá!
Esta semana o Se-

manário Oficial de Itapeti-
ninga traz um matéria espe-
cial sobre os investimentos
realizados pela Adminis-

Editorial
tração Municipal na área da
educação.

Aqui você também
confere uma matéria sobre
o encerramento e o resul-
tado final dos Jogos Regi-

onais.Também, você confe-
re algumas vagas de em-
prego disponíveis  no PAT,
a previsão do tempo para os
próximos dias e as ações
realizadas pela Prefeitura de

Itapetininga em diversas
áreas em prol da população
itapetiningana.

Tenha uma sema-
na abençoada e até a pró-
xima!

Semanário Oficial de Itapetininga
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CIDADE INOVADORA

Prefeitura de Itapetininga irá plantar 100
mudas de árvores na Avenida Doutor Lobato

No último mês a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio das Secretarias de
Obras e Serviços, Trânsito
e Cidadania e de Agricultura
e Meio Ambiente, deu início
a revitalização da Avenida
Doutor João Batista Lobato.

Conforme o pro-
jeto elaborado pela Adminis-
tração Municipal, será reali-
zada no local a recuperação
de todo o asfalto, implan-
tação de nova sinalização
(horizontal e vertical), ilumi-
nação, novos bancos, colo-
cação de dispositivos de
acessibilidade e ambiental-
mente corretos em toda a ex-
tensão da avenida, além da
execução de projeto arbóreo
e paisagístico.

Para a execução do
projeto de revitalização, se
fez necessário o corte de
muitas árvores existentes no
local. A ação, segundo a Se-
cretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, era inevitá-
vel, já que, muitas delas en-
contravam-se comprome-
tidas pela ação de cupins e

estavam com as raízes
expostas, danificando as
calçadas e o pavimento.

Além disso, a Pre-
feitura de Itapetininga já
concentrava mais de 10
solicitações protocoladas
por moradores da Avenida
que solicitavam o corte des-
tas árvores.

Anteriormente, a
Secretaria de Trânsito e
Cidadania realizou uma pes-
quisa junto aos moradores
da via, onde 96% aprovaram
as mudanças. Das 176 re-
sidências localizadas na
Avenida, 119 foram visita-
das (outras 57 encontram-se
em processo de venda ou
locação). Quatro moradores
concordaram parcialmente
com a revitalização e su-
bstituição das árvores e
apenas um morador se mos-
trou totalmente contra.

Com a revitaliza-
ção, a Avenida Doutor João
Batista Lobato irá ganhar
um projeto arbóreo e pai-
sagístico. No local, serão
plantadas 100 árvores de

espécies como, flamboyant
mirim, manacá da serra,
quaresmeira, resedá (bran-
co, rosa e/ou roxo), ipê, cás-
sia imperial, jacarandá mi-
moso, magnólia amarela,
eritrina candelabro, sabão
de soldado, palmeira impe-
rial, adequadas para o plan-
tio em vias. Outra benfei-
toria que será realizada na
rua é implantação de um no-
vo jardim, com o plantio de
várias espécies de arbustos
e flores. 

Lembrando que,
devido a Prefeitura de Ita-
petininga ter realizado o cor-
te das árvores da Aveni-da
Doutor João Batista Lobato,
ela deverá cumprir o termo
de compromisso firmado em
dezembro de 2010 com o
COMDEMA (Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) em ata, que
estabelecia que o Executivo,
devido à ação na Avenida,
deveria realizar o plantio de
árvores nativas no sistema
de reflorestamento, confor-
me resolução estadual.

Em Itapetininga, o
sonho de conquistar a casa
própria já é uma realidade
para uma grande parcela da
população. Para acabar
como déficit habitacional no
município, há 7 anos a Admi-
nistração Municipal traba-
lha na implantação de novas
moradias.

Um exemplo são as
casas que a Prefeitura de Ita-
petininga irá entregar no
Distrito do Rechã. As 100
unidades habitacionais, de-
nominadas Itapetininga I,
estão sendo construídas
através do regime de auto-
construção (mutirão) e são
compostas por sala, dois
quartos, cozinha e banheiro,

Mais de 100 famílias do Distrito do Rechã serão beneficiadas com
ações da Prefeitura de Itapetininga

com área total construída de
43,13 m².

De acordo com a
Secretaria de Obras e Ser-
viços, as obras, que devem
ser entregues no próximo
dia 30 de Julho , no momen-
to passam por trabalhos de
implantação de calçadas, ár-
vores e gramas.Ainda se-
gundo a Secretaria, no local,
foram realizados pela Pre-
feitura de Itapetininga, os
serviços de drenagem, guias
e sarjetas, dotando assim o
empreendimento de toda a
infraestrutura necessária
para a entrega das unidades
habitacionais, o que, origi-
nalmente, não estavam pre-
vistas no projeto. Além

disso, vale ressaltar que to-
das as famílias que fazem
parte do programa não pa-
gam qualquer taxa pelas ca-
sas. As mesmas só passarão
a pagar pelo imóvel, após a
entrega oficial.

Além das novas
moradias, o Distrito do Re-
chã também será benefi-
ciado com a regularização
de um loteamento irregular
existente no local. Através
de uma ação da Prefeitura de
Itapetininga, em parceria
com a Secretaria de Estado
de Habitação do Estado de
São Paulo,  serão beneficia-
das 70 famílias que moram
de maneira irregular no local
e que no futuro receberão o

título do imóvel, como pro-
prietários. Além disso, a Pre-
feitura de Itapetininga  já en-
trou em contato com a Com-
panhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo-
(SABESP) para a realização
da ligação de toda a rede de
água das unidades. A próxi-
ma etapa será a colocação
de rede de esgoto.

Conforme informa-
ções da Administração Mu-
nicipal, para se beneficiar
deste programa, os morado-
res devem trazer os docu-
mentos necessários, que
foram previamente solicita-
dos, no Departamento de
Habitação, da Secretaria de
Planejamento.

A Prefeitura de Ita-
petininga está localizada na
Praça dos Três Poderes nº

1000, Jardim Marabá. Outras
informações pelo telefone
3376-9625. 
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ATOS DO EXECUTIVO
EDITAL DE CHAMAMENTO – 051/2011

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilitadas no
Concurso Público nº 001/2007, abaixo relacionadas para que compareçam munidas dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 25 à 29 de julho de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Professor de Educação Básica I
Nome R.G. Classificação
RAQUEL RODRIGUES VENÂNCIO     41.030.042-1       218º
FRANCINE R. PILOTO RODRIGUES     28.129.462-8       219
AUDREY M. DE OLIVEIRA NOGUEIRA    33.557.437-3       220º
KELLY F. CAMPOS DE A. FERREIRA     41.448.731-X       221º
DANIELA DE ALMEIDA      24.547.746-9       222º
SILMARA LOPES DA SILBA BARROS     28.742.349-9       223º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 052/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato habilitado no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionado para que compareça munido dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 25 à 29 de julho 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: Motorista – Ref 07
Nome R.G. Classificação
RICARDO GABRIEL DAMASCENO     28.395.775-X        24º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 20 de julho de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI Nº 5457, DE 15 DE JULHO DE 2011.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas calçadas defronte a todas as unidades residenciais
e lotes de terreno em novos empreendimentos licenciados pela Prefeitura Municipal.
(Projeto de Lei nº 28/2011 de autoria do Vereador Mauri de Jesus Morais)
Fuad Abrão Isaac, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, FAZ SABER que a Câmara Municipal
de Itapetininga aprovou e, nos termos do § 8º do art. 54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga,
promulga a seguinte lei:
Art. 1º É obrigatório o plantio de árvores nas calçadas defronte a todas as unidades residenciais e lotes de
terreno em novos empreendimentos licenciados pela Prefeitura Municipal.
Art. 2º A exigência de que trata o artigo 1º desta Lei deverá constar no projeto de aprovação dos
empreendimentos.
Parágrafo único. O projeto só poderá ser considerado aprovado se também atender às normas de
acessibilidade e de zoneamento urbano.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.
Câmara Municipal, 15 de julho de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos quinze dias do mês de julho de 2011.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos

LEI Nº 5.458, DE 20 DE JULHO DE 2011.
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2012.
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:
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 1.º Ficam estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município relativo ao exercício de 2012,
as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, atendendo os princípios estabelecidos na Constituição
Federal, na Constituição Estadual, na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, na Lei Orgânica do Município – LOM e nas recentes Portarias editadas pelo Governo
Federal.
Art. 2.º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento – programa para o
próximo exercício deverá obedecer a disposição constante do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
Art. 3.º As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a
estrutura orçamentária e as determinações emanadas dos setores competentes da área.
Art. 4.º A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, em face da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, atenderá a um processo
de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária, observados os seguintes
requisitos:
I – conterá “reserva de contingência”, identificada pelo código 9999.99.99 em montante equivalente a
1,00% da Receita Corrente Líquida.
II – a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvadas as despesas consideradas
irrelevantes, que não ultrapassem a 2% da receita corrente líquida prevista, nos termos do art. 16, § 3º da

L.R.F.
III – a execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observará as
normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/08/01 da Secretaria do Tesouro Nacional.
IV – conterá o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, seus fundos e
Administração Indireta.
Parágrafo único – A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á no mínimo, por categoria
econômica, grupo de natureza de despesas e modalidade de aplicação, nos termos do art. 6º da Portaria
Interministerial nº 163 de 04/05/01.
Art. 5.º O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 31 de agosto,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 25/2000, combinado com o inciso V, art. 26 da Lei
Orgânica de Itapetininga.
Art. 6.º A proposta orçamentária do Município para 2012 será elaborada de acordo com as seguintes
orientações gerais:
I – prioridade de investimentos nas áreas sociais, visando a redução de desigualdades;
II – austeridade na gestão dos recursos públicos, através da responsabilidade na gestão fiscal;
III – modernização na ação governamental;
IV – eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações e serviços de saúde e
educação;
V – ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade;
VI – articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada;
CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS
Art. 7.º As movimentações do Quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o Art. 169, § 1º da
Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da LRF, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta.
Art. 8.º A proposta orçamentária anual atenderá as diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade
e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o
exercício.
Art. 9.º As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por base o índice de inflação apurado nos
últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade
do Anexo II, que dispõe sobre as Metas Fiscais, e o Anexo III, que dispõe sobre riscos fiscais.
§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações da legislação tributária,
incumbindo à Administração o seguinte:
I – a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II – a expansão do número de contribuintes;
III – a atualização do cadastro imobiliário fiscal;
IV – a concessão onerosa de espaços públicos.
§ 2º As taxas de polícia, administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de
maneira a equilibrar as respectivas despesas.
§ 3º Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, serão atualizados na forma da Lei.
§ 4º Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e de recursos financeiros
previstos na programação de desembolso, devendo a inscrição de Restos a Pagar estar limitada ao
montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da LRF.
§ 5º A contabilidade registrará os atos e fatos ocorridos relativos à gestão orçamentária – financeira, sem
prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do disposto no § 4º deste artigo.
Art. 10. A Lei Orçamentária Anual poderá conter, com base no art. 7º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, autorização para abertura de crédito adicional suplementar em percentual fixado com
base no índice de inflação esperado para o exercício.
Art. 11. Não sendo devolvido o Autógrafo da Lei Orçamentária até o final do exercício de 2011 ao Poder
Executivo, fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo
Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.
Parágrafo único. A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o Projeto de Lei para sanção
do Poder Executivo.
Art. 12. Incumbirá ao Poder Executivo:
I – estabelecer Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso da Receita e
Despesa Corrente Líquida do Município;
II – publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária,
verificando o alcance das metas e, se não atingidas, deverá realizar cortes de dotações;
III – emitir ao final de cada quadrimestre Relatório de gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas
Fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
IV – divulgar amplamente os Planos, LDO e Orçamentos, inclusive na Internet, que ficarão à disposição
da comunidade;
V – efetuar o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, até o dia 15 de cada
mês, sob a forma de duodécimos, na conformidade com a Lei Orgânica do Município.
Art. 13. Caso não atingidas as metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a
receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação
financeira.
§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes
Legislativo e Executivo no total das dotações constantes da Lei Orçamentária de 2012 e de seus créditos
adicionais.
§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será
determinada por unidade orçamentária.
§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder
Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e por Ato da Mesa.
§ 4º Excluem – se da limitação de que tratam este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional
e legal de execução.
CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO GERAL
Art. 14. O orçamento geral abrangerá os Poderes Executivo, Legislativo e a Administração Indireta, e
será elaborado em conformidade com a Portaria nº 42 do Ministério do Orçamento e Gestão, e demais
Portarias editadas pelo Governo Federal.
Art. 15. As despesas com pessoal e encargos do Poder Executivo e Legislativo não poderão ter acréscimo
real em relação aos créditos correspondentes, e os aumentos para o próximo exercício ficarão condicionados
à existência de recursos, expressa autorização legislativa, às disposições contidas no art. 169 da Constituição
Federal, e no art. 38 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não podendo exceder o limite
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de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da Receita Corrente Líquida.
Parágrafo único. Ficam o Poder Executivo e Legislativo autorizados a concederem aumento da remuneração
de seus servidores, sem prejuízo da revisão geral anual a que se refere o art. 37, X, da Constituição Federal.
Art. 16. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal
e no mínimo 15% (quinze por cento) nas ações e serviços de saúde, conforme os limites estabelecidos pela
Emenda Constitucional nº 29/2000.
Art. 17. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas
constantes do Anexo IV, que faz parte integrante desta Lei, podendo na medida das necessidades, serem
elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo.
Art. 18. Na realização das ações de sua competência, o Município poderá transferir recursos a instituição
privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária
Anual, mediante convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e
obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de
outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro
Município, mediante convênio, ajuste ou congênere.
Art. 20. A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2012 será encaminhada pelo Poder
Executivo ao Poder Legislativo até o dia 30 de agosto de 2011, sendo composto de:
I – Mensagem;
II – Projeto de Lei Orçamentária;
III – Anexo I – estrutura Orçamentária;
IV – Anexo II – Compatibilização com as Metas Fiscais da lei de Diretrizes Orçamentárias;
V – Anexo III – Projeções da Receita e da Despesa para os quatro exercícios futuros;
VI – Anexo IV – Quadros Demonstrativos das despesas obrigatórias com pessoal (Executivo e Legislativo),
saúde, educação e repasse ao Legislativo;
VII – Anexo V – Tabela explicativa da evolução da receitas e da despesa dos últimos 3 exercícios;
Art. 21. Os programas e projetos contidos na proposta orçamentária relativos a execução do Orçamento
da Criança e do Adolescente, serão identificados através de anexo específico.
Parágrafo único. A destinação de recursos orçamentários do Município, às entidades privadas e sem fins
lucrativos, que trata o caput deste artigo, dependerá de lei específica, devendo ser observado ainda ao
disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na legislação específica da área
de atuação, bem como estar registrada no conselho Municipal de Assistência Social - CNAS.
Art. 22. Constarão da proposta orçamentária do Município, demonstrativos discriminando a totalidade
das despesas do SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SEPREM.
Art. 23. Casos os valores previstos no anexo de metas fiscais apresentem defasagens orçamentária, serão
reajustados aos valores reais, compatibilizando a receita orçada com despesa autorizada.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Art. 24. A administração da dívida interna contratada e a captação de recursos pelo Município, obedecida
a legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade de recursos para atender as operações e/ou doações junto
a instituições financeiras nacionais e internacionais, públicas e/ou privadas, organismos internacionais e
órgãos ou entidades governamentais, atendendo:
a)ao serviço da dívida interna de cada órgão ou entidade;
b)aos investimentos definidos nas metas e prioridade do Governo Municipal;
c)à antecipação de receita orçamentária;
d)aos programas e projetos em parceria com a iniciativa privada visando a modernização da gestão
administrativa, e o fortalecimento da competitividade das empresas em arranjos produtivos locais,
previstas nos Anexos de Planejamento Orçamentário que integram esta lei.
 Parágrafo Único. As despesas com amortizações, juros e demais encargos da dívida serão fixados com
base apenas nas operações contratadas ou com autorizações concedidas até o encaminhamento do projeto
de lei orçamentária à Câmara Municipal.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
limitada.
Art. 26. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000, entende-se como despesas
irrelevantes, para fins do§ 3°, aqueles cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e
serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nas letras “a” dos incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Art. 27. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de
decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal do Desembolso, nos termos do
disposto do artigo 8° da Lei Complementar n° 101/2000.
Parágrafo Único - Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente
para atender o objeto de suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o
ingresso.
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte dias de julho de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 772, DE 19 DE JULHO DE 2011.
Dispõe sobre o remanejamento de Funções Comissionadas Técnicas da Secretaria de Saúde para a Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 cargo de Assessor III, de provimento em comissão da Secretaria de Saúde para
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no Departamento de Agricultura, correspondente ao nível de
escalonamento.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de julho de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 258, DE 12 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, Célio Rolle, no cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado no Departamento de
Segurança e Defesa Social, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir de 11 de julho 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 265, DE 18 DE JULHO 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 29.239, de 15 de julho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Davi Paunovic, Assessor, Ref. V, em comissão, lotado na
Secretaria de Gabinete, a partir de 18 de julho 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 266, DE 19 DE JULHO 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 22/06/2011
NOME R.G. CLASS.
FABIANA APARECIDA DA SILVA 34.750.510-7 335º
À partir do dia 30/06/2011
NOME R.G. CLASS.
TATIANER SILVA E SILVA 43.225.234-4 417º
ANGELICA ALVES FEITOSA BONINI BUENO FREITAS 40.476.851-9 415º
À partir do dia 18/07/2011
NOME R.G. CLASS.
ADRIANA PRANCHES DE MEIRA 41.417.305-3 414º
ROSEMARY APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA 43.439.208-X 426º
SYLVIA LISBOA 7.820.351 438º
SANDRA REGINA GALVÃO DE CAMPOS 18.324.642-1 445º
ANA LUCIA SERAPHIM DOS SANTOS 19.836.630-9 447º
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 267, DE 20 DE JULHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 25 de julho de 2011, tendo em vista a
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:-
Cargo: Agente Comunitário de Saúde – Ref 05
ÁREA 05 – JARDIM FOGAÇA
MICRO ÁREA - 02
NOME R.G. CLASSIFICAÇÃO
ELIETE APARECIDA DE OLIVEIRA 33.278.053-3 7º
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

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 18/07/2011.

- Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da Organização não governamental EMA;
José Benedito Lisboa Rolim, vereador representante da Câmara Municipal de Itapetininga; Bruna C.
Ventura Camargo, supervisora da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Felipe Assaf N.
Ayub, Diretor da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente; José Carlos de Jesus, representante
da Sociedade Amigos da Vila Nova Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club.
- Protocolos de corte e poda de árvores:
nº 159 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
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nº 183 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;

nº 211 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 213 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 214 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 216 – indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/89;
nº 218 – autorizada a substituição da árvore;
Solicitação Secretaria de Saúde – Ofício PMI/SP/021/2011 – autorizado corte, mediante substituição.
- Recebido Ofício do Dr. Waldomiro de Carvalho, solicitando providências para a erradicação de espécies
invasoras na mata ciliar do ribeirão dos Cavalos, encaminhado à Prefeitura Municipal.
- Discussão e Aprovação do Projeto de Recuperação do Parque Ecológico Municipal “São Francisco de
Assis”, a ser encaminhado à Câmara de Compensação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo.

CENTRO DE APOIO SOCIAL AO ADOLESCENTE CASA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Em obediência ao disposto no artigo 7ª, letra “A” , e artigo 10º do Estatuto Social do Centro de Apoio
Social ao Adolescente – CASA, estamos marcando a Assembléia Geral Ordinária, para o dia 04 de agosto
de 2011, às 19h30, nas dependências do Salão Social do Sindicato Rural de  Itapetininga , sito a Rua
Campos Sales, 219, Centro, para realização das eleições da Nova Diretoria e Conselho Fiscal da Entidade,
cujo mandato terá inicio em 01 de setembro de 2011 e término em 31 de agosto de 2013.

A Assembléia será instalada em primeira convocação com a maioria dos
sócios presentes e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois do horário marcado.

Contamos com a presença de todos.

José Guido de Almeida Neto
Presidente da Diretoria

04/07/2011

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pelo
presente EDITAL DE CHAMAMENTO informa a todos os interessados que está recebendo PROPOSTAS
de EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES interessadas em doar mudas de árvores para inauguração do novo
Viveiro de Mudas Municipal, sito a rua Orlando Scotto, 68, acesso à Vila Prado.
1) A proposta deverá ser apresentada junto ao Setor de Protocolo no saguão do Paço Municipal, piso
térreo, localizado à Praça dos Três Poderes, 1000, Jd. Marabá, CEP 18.213-900. Maiores informações
poderão ser obtidas na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 1° andar, no mesmo endereço, ou
através de e-mail: seama@itapetininga.sp.gov.br
2) A apresentação das propostas de doação de mudas terão início dia 25/07, a partir das 09:00 h e serão
encerradas dia 16/09/2011 às 17:00 h, sendo que a inauguração do novo Viveiro será dia 21/09/2011, às
09:00 horas.
3) Na manifestação de interesse deverão constar as seguintes informações: a) quantidade de mudas em
relação a espécie; b) DAP (diâmetro na altura do peito) ou altura média das mudas; c) local e data onde as
mesmas poderão ser retiradas ou até mesmo quando as mesmas serão disponibilizadas (casos em que o
doador eventualmente venha a fazer a entrega)
3.1) As propostas serão avaliadas levando-se em conta as seguintes características para aprovação:
a)espécies nativas adequadas para recuperação de APP (área de preservação permanente); b) espécies
adequadas para arborização urbana (nativas e exóticas) e, c) espécies frutíferas. Após, os proponentes
serão comunicados via ofício.
3.2) Serão aceitas mudas de árvores no “tubete”.
4) Cada uma das empresas doadoras de mudas terá o direito de fixar nas dependências do novo Viveiro 01
(um) banner medindo até 3,00 m x 0,70 m, divulgando sua iniciativa em colaborar com esta obra,
contendo os seguintes dizeres:
A (  nome da empresa  ) (  logotipo da empresa  ) APOIA ESTA INICIATIVA!
5) O custo do banner correrá por conta da Empresa doadora.
6) O banner permanecerá fixado por um período de 02 (dois) meses, contados da data de inauguração do
novo Viveiro
7) A Prefeitura não se responsabiliza por danos causados no banner, contudo o interessado após prévia
solicitação, seja via e-mail, telefone ou através de contato pessoal, poderá requerer  autorização para
adentrar as dependências do novo viveiro para efetuar a troca ou reparo no banner.
7.1) Será expedido entre o momento da solicitação e em até  02 (dois) dias úteis a devida autorização.
8) Havendo condições climáticas adversas a data de inauguração poderá ser transferida. Para tanto, todos
os envolvidos direta e indiretamente no evento serão comunicados.
9)Para conhecimento será publicado no Semanário Oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Vigilância Epidemiológica – Setor de Controle de Zoonoses
Despacho da Diretoria – 19 de julho de 2011

Serviços Relacionados à Saúde
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF - ÁREA DE SAÚDE

(Prot. 59/2011, Proc. 59/2011, AIF nº 0018, Benedito Oliveira).
Adriana A. Simões

Coordenadora do Controle de Zoonoses

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 20 de julho de 2011
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1395/2011, Proc.0203/2011, Supermercado Mix Ltda EPP); (Prot.1446/2011, Proc.0212/2011,
Franco &Ribas Massas Ltda – ME); (Prot.0234/2011, Proc.0030/2011, Erik Aparecido de Souza Pereira
– ME); (Prot. 0971/2011, Proc.0130/2011, Nilson Francisco de Freitas Valentim); (Prot.1559/2011,
Proc.0228/2011, Juliana Paula Machado de Oliveira 3493195889)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1489/2011, Proc. 0216/2011, Rafael Paulino Corrêa – ME); (Prot.1440/2011, Proc.0210/2011,
Comercial Almeida Santos & Antunes Ltda ME); (Prot.3033/2010, Proc.0467/2010, Daiane dos Santos

Rolim – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1647/2011, Proc. 0164/2008, Reinaldo Marques dos Santos Itapetininga – ME); (Prot.1648/2011,
Proc.0162/2006, Washington Rogério de Lima); (Prot. 1649/2011, Proc.0406/2000, S.Alves Itapetininga
– ME); (Prot. 1650/2011, Proc. 0132/2008, Godibel Distribuidora de Bebidas Ltda); (Prot. 1669/2011,
Proc. 0332/1994, José Carlos Nogueira do Amaral Itapetininga – ME); (Prot.1670/2011, Proc.1259/
2003, J.C. Bueno Lanchonete – ME); 1671/2011, Proc. 0002/2007, Sonia Aparecida de Lima Borges
Neto – ME); (Prot. 1672/2011, Proc.0117/2008, Mercearia Santos Furlan Ltda – ME); (Prot.1673/
2011, Proc.0268/2010, André Bibiano Gonçalves 32299231897); (Prot.1639/2011, Proc.0069/2007,
Margarida Teciano Nunes)
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA  CNAE – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1285/2011, Proc.0047/2010, Rosa da Conceição Rocha Camargo – ME)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF   - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1524/2011, Proc. 0223/2011, AIF nº 0949, Célia Maria Moreira de Medeiros); (Prot. 1119/2011,
Proc. 0153/2011, AIF nº 830, Telma de Fatima Soares Cirineu – ME)
INDEFERIMENTO DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO – AIF   - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1548/2011, Proc. 0223/2011, AIF nº 0949, Célia Maria Moreira de Medeiros); (Prot. 1169/2011,
Proc. 0153/2011, AIF nº 830, Telma de Fatima Soares Cirineu – ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES – AIP  - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1119/2011, Proc. 0153/2011, AIP nº 0967, Telma de Fatima Soares Cirineu – ME)
INDEFERIMENTO DE DEFESA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES - AIP - ÁREA DE
ALIMENTOS
(Prot. 1322/2011, Proc. 0153/2011, AIP nº 0967, Telma de Fatima Soares Cirineu – ME)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA -  NRM – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1020/2011, Proc. 0137/2011, NRM nº 387, Companhia Brasileira de Distribuição); (Prot. 1119/
2011, Proc. 0153/2011, NRM  nº 388 , Telma de Fatima Soares Cirineu – ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1270/2011, Proc. 0185/2011,Equipamento de RX, Camila Amaral de Melo); (Prot.1496/2011,
Proc.0219/2011, Drogaria Droganossa Pe. Antonio Brunetti Ltda – ME); (Prot.1017/2011, Proc.0136/
2011,
Centro de Recreação Infantil Dedé Lobo); (Prot.1298/2011, Proc. 0188/2011, Associação Atlética
Banco do Brasil);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1537/2011, Proc. 1538/1997, Cleide Regina Zagria); (Prot.1523/2011, Proc.0063/2004, Egle
Ramos da Conceição); (Prot.1470/2011, Proc. 0324/2002, Consultório,  Ana Paula Corrêa de Almeida
Moraes) (Prot.1471/2011, Proc. 0325/2002, Equipamento de RX, Ana Paula Corrêa de Almeida Moraes);
(Prot.1401/2011, Proc.0169/2000, Clínica R. Amaral S/C Ltda); (Prot.1516/2011, Proc. 0017/2004,
Daniela Paiva Linhares Albieri); (Proc.1302/2011, Proc.0087/2004, Ativ. Diagnóstica e Terapêutica,
IDS – Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); (Proc.1303/2011, Proc.0088/2004, Ativ. Posto de
Coleta, IDS – Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); (Proc.1304/2011, Proc.0089/2004,
Equipamento de Mamógrafo, IDS – Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); (Proc.1305/2011,
Proc.0090/2004, Equipamento de Raio x, IDS – Instituto de Diagnóstico Sorocaba S/S Ltda); (Prot.0558/
2011, Proc.0004/2010, Maria Célia Rocha de Mello Junqueira); (Prot.1501/2011, Proc. 0097/2008,
Sandra Bandeira Teles)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO– ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1299/2011, Proc. 0005/2005,Camila Amaral de Melo); (Prot.0536/2011, Proc.0085/2005,
Cooperativa de Reciclagem de Itapetininga)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RT SUBSTITUTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1644/2011, Proc. 0468/1989, Fellipe Matheus de Almeida Bella, Claudio Bella)
AUTO DE INFRAÇÃO – AIF   - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0988/2011, Proc. 0133/2011, AIF nº 0981, Ótica Luiza Ltda – ME)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0988/2011, Proc. 0133/2011, AIP nº 0962, Ótica Luiza Ltda – ME)
INDEFERIMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1197/2011, Proc. 0133/2011, AIP nº 0962, Ótica Luiza Ltda – ME)
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
(Prot. 0988/2011, Proc. 0133/2011, NRM nº 0386, Dívida Ativa, Ótica Luiza Ltda – ME)
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AIP
(Prot.0520/2011, Proc. 0072/2011, A Vigilância Sanitária do Município de Itapetininga notifica a Srª
Aparecida Roman, sobre o AIP nº 0740, de 01/07/2011, no qual fica ciente do prazo de 10 dias para
interposição de recurso. Esse prazo inicia-se após 05 dias desta publicação.

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel sito a Rua João Barth, Vila
Barth – Itapetininga – SP, com inscrição cadastral nº. 01.11.033.0145.001, a proceder a limpeza do
mesmo no prazo de 30 (trinta) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º. Da Lei
Municipal nº. 5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de
Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei
Municipal nº. 5.406/2010 e demais penalidades previstas na mesma Lei.
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 183/11 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua São Pedro, Jardim Nova Aliança, com inscrição cadastral n.
01.08.080.0205.001, no valor de R$ 310,00 (Trezentos e dez reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
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- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.770/11 de 30.06.2011;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 184/11 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito Henrique Monteiro, Jardim Paulista, com inscrição
cadastral n. 01.07.070.0010.001, no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.771/11 de 30.06.2011;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação

e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 187/11 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Prudente de Moraes, Centro, com inscrição cadastral n.
01.02.085.0456.001, no valor de R$ 7.956,00 (Sete mil novecentos e cinqüenta e seis reais), tendo em
vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406
de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º  da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.774/11 de 30.06.2011;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;

- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

Luiz Carlos Cardoso
Diretor Departamento de Receita
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DECRETO Nº 771, DE 15 DE JULHO DE 2011.

Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar 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 30.093, de julho 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$ 1.670.000,00 (um milhão e seiscentos e setenta mil reais), destinado a atender as seguintes
dotações do orçamento vigente:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
(25)-041220003.1024 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente   R$      15.000.00
(36)-061820003.2044 – 3390.39 – Outros  Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$      35.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(140)-123610023.2038 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas     R$    200.000.00
(161)-123610026.2051 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    800.000.00
(168)-123650023.2039 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas     R$    200.000.00
02.07.03 – Departamento de Gestão Escolar
(203)-123060030.2063 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    320.000.00
02.10.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
(303)-267820013.2015 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$    100.000.00
Total das Suplementações  R$ 1.670.000.00
Art. 2.º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(105)- 99999099.2035 – 9999.00 – Reserva de Contingencia R$  1.670.000.00
Total das Anulações R$  1.670.000.00
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, aos quinze dias de julho de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

ATOS DO SEPREM
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 051, de 13 de Julho 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. 000757/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, da Constituição Federal;  Artigo 1° da Lei Municipal nº.
4.297, de 28-07-1999 e  Art. 6º da Emenda Constitucional  nº 41/2003 com proventos Integrais  a partir
de 14-07-2011, a funcionária SUELI DOMINGUES CAETANO, Professora de Educação Básica I,
Fundamental, Faixa 03-F, lotada na Secretaria Municipal Educação, com proventos Integrais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM



PÁGINA 10 22 DE JULHO  DE 2011 PÁGINA1122 DE JULHO DE 2011



PÁGINA 12 22 DE JULHO DE 2011

ATOS DO LEGISLATIVO
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CIDADE SAUDÁVEL 
Fique atento!

No próximo dia 28
de julho, comemora-se o Dia
Mundial de Luta Contra as
Hepatites Virais. Em menção
a data, a Prefeitura de Itape-
tininga, por meio da Secreta-
ria de Saúde, estará intensi-
ficando em todo município
a campanha de vacinação
contra hepatite B, para pes-
soas de até 24 anos de idade,
gestantes e grupos de risco
(profissionais do sexo/pro-
fissionais de estética/Tatua-
dores/Caminhoneiros). 

Segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde
(OMS), a imunização é de
suma importância, visto que
no mundo cerca de 400 mi-
lhões de pessoas estão in-

Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites
Virais é comemorado em Itapetininga

fectadas pelo vírus da He-
patite B. No Brasil, estimati-
vas apontam que são dois
milhões cronicamente infec-
tados.

A Hepatite é uma
inflamação no fígado que
compromete seu funciona-
mento normal. Pode ser cau-
sado por vírus, bactérias,
álcool, drogas e alguns me-
dicamentos. As Hepatites
virais B e C podem ser trans-
mitidas pelo sangue conta-
minado, relação sexual des-
protegida e por mães por-
tadoras do vírus (principal-
mente na hora do parto). Já
a viral B é considerada uma
DST.

Para não se conta-

minar é recomendado que
seja evitado o contato direto
com sangue e que não sejam
compartilhados materiais
que podem conter resí-
duos de sangue (seringas,
agulhas,  canudos para
aspiração de drogas, es-
covas de dente, barbea-
dores, navalhas, lâminas de
barbear, alicates de cutícula),
além do uso de materiais
descartáveis ou esteriliza-
dos para realização de
piercing e tatuagem, além de
preservativo.

Para se proteger e
para outras informações a
população pode procurar as
Unidades de Saúde do Mu-
nicípio
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A Campanha de
imunização contra o Saram-
po para crianças de 1 a 6
anos de idade foi prorrogada
em todo Estado de São Pau-
lo até esta sexta-feira (dia
22).

Até o momento,
em Itapetininga as menores
coberturas continuam nas
faixas etárias de 5 e 6 anos,
com, respectivamente,
98,05% e 83,27% dos grupos
vacinados no período. Nas
faixas etárias de 1 ao 3 anos,
a imunização superou a meta
estipulada pela Secretaria
Estadual de Saúde.

CIDADE SAUDÁVEL 

Vigilância Epidemiológica segue com a
vacinação contra Sarampo

A Vigilância Epide-
miológica lembra que os
pais devem ficar atentos
quanto à imunização, pois
esta vacina não protege
apenas as crianças contra o
sarampo, como também con-
tra a rubéola e a caxumba.

As Unidades Bá-
sicas de Saúde estarão
imunizando das 8 às
17horas. 

Qualquer dúvida
entrar em contato com a Vi-
gilância Epidemiológica pe-
lo telefone: 3373-5426, ou à
rua Plácido Cardoso, 140,
Jardim Mesquita.

Mesmo nos dias frios, os cuidados para se evitar a
Dengue devem continuar

Apesar de os nú-
meros de casos de Dengue
em Itapetininga de janeiro e
junho, serem inferior ao do
mesmo período de 2010, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Saúde, alerta toda popula-
ção em relação aos cuida-
dos para se evitar a prolife-
ração do mosquito transmis-
sor da Dengue, mesmo nos
dias mais frios.

É na estação mais
fria do ano, que se registra
o menor número de casos,

porém esta época é consi-
derada a melhor para se int-
ensificar o trabalho de pre-
venção dos focos do Aedes
Aegypti nas residências do
município, pois a eliminação
dos criadouros feita nesta
época do ano garante um
próximo verão livre de uma
epidemia.

Conforme dados
da Vigilância Epidemiológi-
ca, em Itapetininga, do iní-
cio do ano até o momento,
foram notificados 94 casos
de Dengue, no qual 77 foram

descartados, 11 ainda espe-
ram os resultados de exa-
mes, 04 foram confirmados,
sendo que estes são impor-
tados e 2 se recusaram a
fazer os exames

A Prefeitura de Ita-
petininga, por meio da Se-
cretaria de Saúde, está
intensificando o trabalho de
conscientização junto à
comunidade, por meio de
visitas diárias nos domi-
cílios e também junto aos
profissionais da área da saú-
de.
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CIDADE SOLIDÁRIA
Prefeitura promove 8ª Conferência Municipal

de Assistência Social
Na última quarta-

feira (dia 20) a Prefeitura de
Itapetininga, em parceria
com o Conselho Municipal
de Assistência Social, pro-
moveu a 8ª Conferência Mu-
nicipal de Assistência So-
cial.

No evento estive-
ram presentes o Prefeito de
Itapetininga, Roberto Rama-
lho, a Presidente do Conse-
lho Municipal de Ass. Soci-
al, Silvana dos Santos Oli-
veira, a Secretária de Promo-
ção Social, Eliana Maria
Fontes Lisboa Caldeira,
além da palestrante do dia,
Dra. Sônia Regina Nozabielli,
Doutora em Serviço Social-
PUC/SP, Docente do Curso

de Serviço Social, na Univer-
sidade Federal de São Paulo
- Campus Baixada Santista.
Além de representantes de
Centros Sociais, Escolas,
ONG e Instituições Religio-
sas.

A Conferência
Municipal teve como objeti-
vo, apresentar o SUAS
(Sistema Único de Assistên-
cia Social), como lei sancio-
nada pela Presidente Dilma
Rousseff, no dia 06 de julho
de 2011.

Além de discutir
práticas e conhecer solu-
ções para que haja a implan-
tação dessa lei em nosso
município.

Segundo a Dra.

Sônia Regina Nozabielli, de-
ve-se conhecer a lei do
SUAS para que possa ser
colocada em prática e tam-
bém para poder fiscalizá-la.
“O SUAS não pode ser im-
plantado de uma só vez, sua
aplicação é gradual, deve-se
inicialmente conhecer as pri-
oridades de cada municí-
pio,” comentou Sônia Regi-
na.

O evento também
propôs a discussão de se
encontrar soluções para a
valorização dos trabalhado-
res e qualificação de progra-
mas, projetos e benefícios
sociais. Além de colocar o
SUAS no processo de erra-
dicação da pobreza extrema.

ira de trabalho de todos os
moradores da casa. 

O prazo para as
inscrições se encerra no
próximo dia 29 de Julho e as
aulas terão início no dia 1º
de Agosto. O FSS fica na Es-
tação Solidariedade,na Pra-
ça Gaspar Ricardo s/n-
Centro. Telefone 3271-1801. 

Pensando em aten-
der às exigências do merca-
do de trabalho local e tam-
bém investir na formação
profissional, o Fundo Social
de Solidariedade (FSS) está
com as inscrições abertas
para nove cursos profissio-
nalizantes.

No total serão 192

Inscrições abertas para nove cursos
profissionalizantes

vagas que atendem a diver-
sos setores da economia
local e são oferecidos gratui-
tamente à população. Os
interessados em participar
devem procurar o Fundo
Social, de segunda à sexta-
feira, das 13 às 17 horas, mu-
nidos de RG, CPF, compro-
vante de residência e carte-

Na tarde de ontem
(dia 21), o Prefeito de Itapeti-
ninga, Roberto Ramalho,
re´cebeu do Veterano Victó-
rio Nalesso, Presidente da
AECBItape (Associação
dos Ex-Combatentes do
Brasil- Secção Itapetininga/

Prefeito de Itapetininga recebe homenagem
da Associação dos Ex-Combatentes

SP), a Moção de Louvor
e Agradecimento pelos
relevantes serviços pres-
tado à causa dos veteranos
da II Guerra Mundial, por
ocasião da construção do
monumento em homenagem
aos Pracinhas, em 2007.

Esteve presente
também na entrega  o 1º Te-
nente R/2 Jefferson Bio-
jone.

Para conhecer mais
o trabalho do AECBItape
acesse: http://
aecbitape.vilabol.uol.com.br
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CIDADE EDUCADORA

Esculturas gigan-
tes de rinocerontes chega-
rão às 10 Escolas Munici-
pais da Rede Municipal, nos
próximos dias. Trata-se de
um projeto inovador, A Rino
Mania, similar a Cow Para-
de, é uma exposição de 15
rinocerontes decorados e
espalhados pelas ruas da
cidade de São Paulo. Além
destas peças, mais 10 escul-
turas estarão em Itapetinin-
ga.

Cada escultura re-
ceberá uma pintura especial,
tornando-a inédita e exclusi-
va. A ideia é que sejam utili-
za-dos potes de vidro com
tampa (geléia ou papinha)
ou potes plásticos com tam-
pa para armazenar as mistu-
ras de tintas; palitos de sor-
vete para misturar; garrafas
plásticas pequenas corta-
das para lavar os pincéis;
solvente para o verniz

Projeto Rino Mania será
realizado em 10 escolas da Rede

Municipal de Educação
(aguarrás).

O Projeto desen-
volvido pela Editora Hori-
zonte é uma iniciativa do
grupo Duratex, que reúne
empresas como: Duraflor,
Deca, Duratex e Hydra, com
o objetivo de conscientizar
professores e alunos sobre
a preservação de alguns
animais ameaçados em ex-
tinção no Brasil e no mun-
do. Além de abordar temas
de Educação Ambiental pre-
vistos nos conteúdos de-
senvolvidos pela escola.

O foco são os te-
mas transversais, nas áreas
de Meio Ambiente, patrimô-
nio histórico, cultural e plur-
alidade social.

No dia 20 de agos-
to haverá uma capacitação
dos professores, com a re-
alização da oficina para
pintar os rinos. A entrega do
material de pintura nas es-

colas está previsto para o dia
10 de outubro. Os rinos pin-
tados e prontos, devem es-
tar disponíveis para serem
fotografados e expostos
pela nossa cidade até 15 de
novembro. Em seguida, será
feita a devolução do rinos
nas escolas, sendo que ca-
da Unidade ficará com a sua
obra de arte para enfeitar e
embelezar o ambiente esco-
lar.

Saiba mais:
A exposição é uma

ação que começou na Ingla-
terra, na cidade de Chester,
feita pela Wild in Art, asso-
ciação focada em exposi-
ções de arte da vida selva-
gem. Os ingleses leiloaram
esses rinocerontes artísti-
cos e o dinheiro captado
(R$300.000) foi doado para
a preservação de rinoce-
rontes na África.

CIDADE LEGAL

Encerramento do curso de
iniciação ao teatro terá

apresentações de peças teatrais
A Prefeitura de Ita-

petininga por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turis-
mo em parceria com o Grupo
Teatral Tapanaraca estará
realizando a formatura dos
alunos do 1º semestre de
2011 do Curso de Iniciação
ao Teatro do Centro Histó-
rico e Cultural “Brasílio Ay-
res de Aguirre”.

O curso estará for-
mando mais de 40 atores.

Nesse semestre os
alunos foram divididos em
dois grupos, entre crianças
e adultos. As crianças com
idade de 09 a 14 anos esta-
rão apresentando a peça
“Cinderela”, uma adaptação
livre da obra de Charles
Perrault e os maiores de 14
anos estarão apresentando
a peça “Bruxas de Salem”,
uma adaptação da obra de
Arthur Müller, baseada em

fatos reais. 
As apresentações

serão nos dias 23 e 24 de
julho a partir das 19h00 com
o 1º espetáculo “Cinderela”
(15 minutos aprox.) e logo
após “Bruxas de Salem” (50
minutos aprox.) no Auditó-
rio Abílio Victor.

A entrada será
aberta a toda comunidade.
Outras informações pelo
telefone: 3272 5879. 

Biblioteca Municipal
apresenta a peça “A Casa de

Bernarda Alba”
Nesse final de se-

mana (dias 23 e 24), às 20:30
horas será apresentada no
Picolo Espaço, na Biblioteca
Municipal Dr. Julio Prestes
de Albuquerque, a peça
teatral, “A casa de Bernarda
Alba”, baseada na obra de
Frederico Garcia Lorca.

O Picolo Espaço é
um recinto criado pela Pre-
feitura Municipal através da
Secretária de Cultura e Tu-
rismo na Biblioteca Munici-
pal para o desenvolvimento
de atividades culturais.

A peça, que será
apresentada nesse final de

semana, foi escrita em 1936,
pelo autor espanhol Frede-
rico Garcia Lorca (1898-
1936), e conta a história da
personagem central , Bernar-
da Alba, a matriarca de 60
anos que mantém as cinco
filhas, Augusta, Madalena,
Martírio, Amélia e Adela sob
vigilância implacável, trans-
formando a casa onde vi-
vem, em um pequeno povoa-
do da Espanha em um cal-
deirão  de conflitos pronto
para estourar a qualquer mo-
mento. Com a morte de seu
segundo marido, Bernarda
decretara um luto de oito

anos e submete suas filhas
à reclusão dentro das frias
paredes de sua casa e das
janelas cerradas.

A Casa de Bernar-
da Alba, tem no elenco:
Maria Gloria (Bernarda), Ana
Paula (La Poncia), Aria-
ne.(Adela), Janaina (Marti-
rio), Juliana(Angustias), Ce-
c i l i a ( M a d a l e n a ) , L e -
ny(Amelia), Mauricio(Maria
Josefa), Elvis(Homen)

A Biblioteca Muni-
cipal fica localizada, na Rua
Campos Sales, 175.

Mais informações
32723265.
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Na última terça-
fei-ra (dia19) o Prefeito de
Itapetininga, Roberto Ra-
malho,  esteve em São
Paulo visitando o Coman-
do do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo.

Na ocasião,  o
Chefe do Executivo foi re-
cebido pelo Coman-dante
Cel. Luiz Humberto Na-
varro, onde em nome de to-
da população Itapetinin-ga-
na, agradeceu pela auto-ri-
zação da abertura do pro-
cesso licitatório, que per-

Aconteceu!
Chefe do Executivo vai a São Paulo

pleitear melhorias ao município
mitirá a construção das no-
vas  ins ta lações  do 4º
SubGrupamento de Bom-
beiros em Itapetininga.
Um investimento orçado em
R$1.348.058,00.

“Tal obra é de su-
ma importância na conso-
lidação do trabalho do 4º
SubGrupamento de Bom-
beiros em Itapetininga,
na verdade um prêmio em
homenagem aos valorosos
integrantes dessa que é uma
das mais importantes e
respeitáveis instituição do

nosso Estado, que  sem du-
vida , auxiliam no de-sen-
volvimento do nosso muni-
cípio e de toda Região, pre-
servado a vida, o meio
ambiente e o patrimônio”,
comentou o Prefeito.

Além do Coman-
dante Cel. Luiz Humberto
Navarro, estavam pre-
sentes o SubComandante
do Interior Ten. Cel. Ribeiro
e o Comandante do 15º
Grupamento de Bombeiros
de Sorocaba e Região, Ten.
Cel. Luiz Antonio Soares.

O atleta Aparecido
Roberto Luiz, foi convocado
essa semana para seletiva que
irá definir os atletas que re-pre-
sentarão o Brasil nos Jogos
Panamericanos em Guadala-
jara, no México. Aparecido

CIDADE LEGAL

Mesatenista de Itapetininga fará seleção
para os Panamericanos do México

Roberto esta en-tre os cinco
melhores no ranking
brasileiro, e isso deu a ele a
chance de estar nessa seletiva.

As seletivas acon-
tecem no centro olímpico em
São Paulo, no próximo sába-

do e domingo (dias 23 e24),
além de Aparecido foram
chamados cinco atletas que
disputarão uma das vagas.

Aparecido vem se
destacando no campeonato
paulista e na Copa do Brasil.

Entre os dias 20 e 31
de julho, os atletas de tê-nis de
mesa itapetininganos Amanda
Adachi e Matheus André Go-
mes estarão participando de
treinamentos com o técnico
Fran Camargo juntamente

Atletas do Tênis de Mesa participarão
de treinos com a equipe mexicana

com os atletas brasileiros e
mexicanos.

O técnico André Balint
indicou esses atletas com o intuito
de levá-los a aprender com os
esportistas mais experientes
a cartilha de deveres que um

mesa-tenista de-ve seguir.
Segundo a organi-

zação do evento, os treinos
serão realizados em dois pe-
ríodos e tem a finalidade de
aperfeiçoar os atletas para o
alto nível.

A Delegação de
Itapetininga tem muito a se
orgulhar, depois de disputar

Itapetininga termina em 5º na
Classificação Geral

a 2ª divisão dos Jogos
Regionais no ano passado,
esse ano ela conquistou o

5ª lugar na classificação
geral da 1ª divisão com 205
pontos.

Itapetininga realiza cerimônia de
encerramento dos 55º Jogos Regionais

No último sábado
(dia 16), no Ginásio Munici-
pal de Esportes, Ayrton
Senna foi  realizada a ceri-
mônia de encerramento da
55ª edição dos Jogos Regi-
onais.

Nessa cerimônia
foi entregue a bandeira dos
Jogos Regionais ao Secre-
tário de Esportes e Lazer da
Estância Turística de Avaré,
Alexandre Faustino, que

afirmou estar feliz em receber
a 56ª edição dos Jogos Re-
gionais, além de Itapetinin-
ga pelo ótimo desempenho
como anfitriã desse grande
evento esportivo.

Estiveram presen-
tes também, o Secretário de
Esporte e Lazer de Itapeti-
ninga, Adilsom Ramos e o
Chefe do Executivo itapeti-
ningano, Roberto Ramalho
e a Chefe do Comitê Diri-

gente desta edição dos jo-
gos, Alessandra Matucci.

O Prefeito Roberto
Ramalho, agradeceu a todos
que contribuíram para a
realização do evento, a im-
prensa pela bela cobertura
dos Jogos Regionais, aos
itapetininganos por torce-
rem pela cidade e a todos os
10 mil visitantes que torna-
ram essa festa ainda mais
bela.

A delegação de
Itapetininga disputou os
Jogos Regionais com 21
modalidades.

Atletismo, Bas-
quetebol, Bocha, Capoeira,
Ciclismo, Damas, Futebol,
Futsal, Ginástica Artísti-

Atletas de Itapetininga destacam-se nos
Jogos Regionais

ca, Handebol, Judô, Karatê,
Malha, Natação, Natação
ppd,  Tênis ,  Tênis  de
Mesa, Voleibol, Xadrez e
Vôlei de Praia.

Itapetininga desta-
cou-se em várias modalida-
des entre elas, Tênis de me-

sa, Karatê, natação, damas,
judô, ciclismo, xadrez, futsal
feminino, boxe, vôlei.

Foram alcança-
dos 205 pontos na classi-
ficação geral da 1ª di-
visão, um belo resultado
da nossa delegação.
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