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Olá!

Mais uma semana
abençoada em Itapetininga.
Na última quinta-feira, o
município foi presenteado
com o anúncio oficial de
investimentos pela empresa
DURATEX S/A, investirá
quase R$500 milhões e
gerará 1.000 empregos.
Presente à solenidade da
Duratex, o Governador do
Estado de São Paulo aproveitou para divulgar uma
série de obras que serão realizadas no município, entre
elas a duplicação da Rodovia Raposo Tavares e a recuperação das Rodovias Gladys Bernardes Minhoto
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EDITORIAL
(SP-129) e da Vereador
Humberto Pellegrini (SP268).
No próximo dia 5
terá início a 55ª edição dos
JOGOS REGIONAIS. A
abertura oficial terá início na
próxima quarta-feira, com o
desfile das 62 delegações
participantes.
No último dia 29, o
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
comemorou um ano de funcionamento. Nesta edição
você confere uma matéria
especial sobre este serviço
que já salvou muitas vidas.
Também nesta edição você lê que a Escola

Técnica Professor Edson
Galvão abrirá nesta segunda-feira inscrições para o
processo seletivo para
cadastro de Docentes.
O Semanário Oficial de Itapetininga também
traz uma matéria sobre o
IFSP de Itapetininga.
Conforme dados
divulgados, a unidade do
município possui a maior
relação candidato/vaga nos
cursos a distância das
unidades do Interior.
Aqui, você leitor
também acompanha o início
das inscrições do Projeto
Pérola e como foi a formatura
dos mais de 190 condutores

de táxi que receberam o
certificado do curso de
especialização profissional,
além dos detalhes sobre a
Festa Julina que irá agitar o
55º JOGOS REGIONAIS e
também que a Prefeitura de
Itapetininga está trabalhando na regularização de loteamentos e também na
finalização das casas do
Rechã.
Estas e outras notícias você acompanha
nesta edição 264 do Semanário Oficial de Itapetininga.
Boa leitura e até a
próxima!
Semanário Oficial de
Itapetininga

DE JULHO DE
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CIDADE INOVADORA

Obras de duplicação na Rodovia Raposo
Tavares devem ter início na próxima
terça-feira

Durante o anúncio
oficial de implantação da
nova unidade da DURATEX
S/A em Itapetininga, o Governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin,
comunicou o início das
obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares no
trecho entre Itapetininga e
Araçoiaba da Serra.
Na ocasião o representante do Estado falou da
importância desta recuperação, “Nós queremos a malha
estadual totalmente recuperada. Isso diminui acidente,
dá mais segurança, o transporte de produtos e serviços
é feito com logística melhor.

E estimula o turismo para as pessoas poderem
conhecer a Região, saírem
de casa, viajarem numa boa
rodovia”, declarou o governador.
As obras, que serão de inteira responsabilidade da concessionária,
compreenderão aproximadamente 50 quilômetros e
estão orçadas em R$ 177 milhões. O projeto, que inclui
a construção de pontes sobre os rios Sarapuí e Alambari, áreas de drenagens, viadutos e pavimentação da
segunda pista, deve gerar
setecentos empregos diretos.

As obras são uma
antiga reivindicação de milhares de motoristas que circulam pela Rodovia diariamente.
Estima-se que, dependendo do horário, hoje
um motorista gaste até 60
minutos para percorrer o
trecho compreendido entre
Araçoiaba da Serra e
Itapetininga.
Na oportunidade,
o Governador também anunciou para a próxima terçafeira (dia 5), o início das
obras de duplicação do trecho da Rodovia Raposo Tavares entre Araçoiaba da
Serra e Itapetininga.

Em visita a Itapetininga, Governador do
Estado de São Paulo anuncia investimentos
para o município

Em visita a Itapetininga, o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, anunciou novos
investimentos para Itapetininga.
Segundo o Governador em seu discurso,
serão realizados obras na
Rodovia Gladys Bernardes
Minhoto (SP-129) e na
Rodovia Vereador Humberto Pellegrini (SP-268). Serão
investidos cerca de R$ 62
milhões na melhoria e
recuperação das rodovias
que atendem aos municípios de Itapetininga, Quadra, Tatuí e Alambari.
As melhorias que

devem ser realizadas faziam
parte dos pleitos protocolados no mês de maio, pelo
Chefe do Executivo itapetiningano junto ao Governo
do Estado de São Paulo.
A Rodovia Gladys
Bernardes Minhoto SP-129
passará por obras em dois
trechos. No primeiro, entre
Itapetininga e Tatuí, com
24,7 km, serão realizados
serviços de restauração do
pavimento, entre 39,3 e
43,34 e pavimentação da
pista entre o km 43,34 e km
64. Já o segundo trecho,
entre o km 65,01 e km 76,7,
em Itapetininga, será recapeado.

A rodovia receberá melhorias também na
sinalização. O investi-mento
na SP 129 será de R$ 43,7
milhões.
Implantação de
faixas adicionais, pavi-mentação de acostamentos e recapeamentos serão as
intervenções realizadas na
Rodovia Vereador Humberto Pellegrini (SP268). O
projeto executivo prevê
melhorias para as regiões
entre Alambari e Itapetininga.
O montante destinado às obras é de cerca de
R$ 18 milhões. As licitações
estão previstas para ocorrer

em julho e as obras devem
começar no segundo semestre deste ano.
A autorização de
tais obras é de grande importância para o crescimento da
Região Sudoeste, pois
proporcionará segurança
àqueles que circulam pelas
vias todos os dias, principalmente nos trechos que
recebem grande fluxo de
veículos de usuários.
Lembrando que as
estradas do município são
responsáveis por grande
parte o escoamento da
produção industrial e
agropecuária de Itapetininga.
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LEI Nº 5.448, DE 27 DE JUNHO DE 2011.
Institui no Município de Itapetininga o Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos – PCMM e dá
outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei institui no Município de Itapetininga o Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos
– PCMM, sistema de parceria entre o Poder Público Municipal e a comunidade ou parte dela, para a
execução de obras e melhoramentos, mediante livre adesão e contratação pelos beneficiários,
alternativamente ao pagamento de contribuições de melhoria.
Art. 2º O Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos – PCMM tem por objetivo viabilizar os
programas e projetos da Administração Municipal, visando à otimização e à melhoria da qualidade de vida
dos consumidores de serviços e obras públicas.
Art. 3º Poderão ser executados obras e melhoramentos públicos de interesse da coletividade ou de sua
parcela, assim definida pelo Poder Executivo, sem prejuízo de outros melhoramentos públicos necessários
às vias e logradouros públicos, destinados a:
I – pavimentação de vias públicas;
II – drenagem;
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III – implantação de guias e sarjetas, calçadas e passeios públicos;
IV – recapeamento ou repavimentação de vias e logradouros públicos;
V – extensão de rede de água, esgoto e iluminação;
VI – outros melhoramentos.
CAPÍTULO I – Do Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos
SEÇÃO I – Da Iniciativa e Projeto da Obra ou Melhoramento Público
Art. 4º A iniciativa do Plano poderá ser da própria Administração Municipal ou dos proprietários, titulares
do domínio útil ou possuidores a qualquer título, sendo necessário, em ambos os casos, que se verifique a
adesão dos interessados, representando, no mínimo, 70% (setenta por cento) do custo total da obra.
§1º Para apuração da quantidade mínima de aderentes aos PCMM, serão computados os imóveis pertencentes
ao Poder Público Federal, Estadual e Municipal.
§2º A apuração do percentual citado no caput deste artigo dar-se-á pela proporcionalidade da soma das
testadas dos imóveis, cujos proprietários manifestarem inequivocamente seu interesse em relação à soma
das testadas de toda via ou logradouro a ser beneficiado.
Art. 5º As obras e melhoramentos solicitados por iniciativa dos proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores a qualquer título serão analisados pelo Executivo Municipal, que realizará os estudos de
viabilidade de execução da obra.
Art. 6º Concluído o estudo de que trata o artigo anterior, o Chefe do Executivo decidirá sobre a solicitação,
de acordo com a conveniência e o interesse público.
Art. 7º Atingida a adesão mínima de que trata o “caput” do artigo 4º desta Lei, caberá ao Município a
responsabilidade pelo custeio das obras e melhoramentos relativos à parcela de proprietários não aderentes,
até o limite de 30% (trinta por cento), que será diretamente contratado com a empresa vencedora da
licitação.
Parágrafo único. A parcela de custo da obra que caberá ao Poder Público será cobrada dos não aderentes
através de contribuição de melhoria, na forma da regulamentação vigente e desde que ela implique em
efetiva valorização do imóvel, sendo o edital especificado no artigo 8º desta Lei, válido para o lançamento
deste tributo.
SEÇÃO II – Do Plano de Rateio
Art. 8º Deferida a execução da obra ou melhoramento, será elaborado o projeto com as especificações
técnicas, o orçamento dos custos e o índice de efetiva valorização do imóvel igual ou superior ao custo,
que serão postos à disposição dos interessados, mediante edital, juntamente com o plano de rateio, que
serão publicados no Semanário Oficial do Município.
§1º O edital a ser publicado referente às obras de melhoramentos conterá, dentre outros, os seguintes
elementos:
I – memorial descritivo do projeto;
II – orçamento do custo da obra;
III – índice de valorização do imóvel compatível com o orçamento do custo da obra;
IV – citação das vias ou logradouros públicos direta e indiretamente beneficiados, com sua delimitação;
V – os valores da contrapartida do Município, discriminando os percentuais que representa e especificando
os imóveis pertencentes ao Município, ao Estado e à União, com suas respectivas testadas e áreas;
VI – determinação da parcela do custo da obra;
VII – determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma
das áreas diferenciadas, nela contidas;
VIII – prazo para execução das obras;
IX – declaração expressa de que o custo final não sofrerá reajustes, ressalvada a hipótese de acréscimos
financeiros para opção de pagamento parcelado, com indicação do índice aplicado.
§2º O custo total das obras e melhoramentos será composto pelo valor da sua execução, acrescido das
despesas com estudos, projetos, planificações, fiscalização, administração, desapropriações, a serem
fixados conforme a complexidade de cada caso, e não ultrapassará a efetiva valorização do imóvel.
Art. 9º Os interessados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do edital, para impugnação
de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, atentando-se sempre
à necessidade de apresentação de elementos técnicos que a sustentem.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A impugnação deverá ser apresentada por escrito e dirigida ao Chefe do Executivo Municipal, a quem
caberá a decisão final acerca da matéria impugnada, após consulta aos órgãos técnicos competentes e
posterior ciência da decisão ao impugnante.
SEÇÃO III – Da Forma de Execução das Obras
Art. 10. As obras e melhoramentos compreendidos no Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos
– PCMM terão sua execução contratada através de licitação, observadas as disposições legais pertinentes
e através de contratos de adesão entre a empresa contratada e os beneficiários aderentes ao plano.
Art. 11. Independentemente da modalidade de execução das obras e dos melhoramentos, a empresa
contratada para a execução ficará responsável pelo gerenciamento do Plano.
Parágrafo único. Caberá ao Executivo Municipal fiscalizar a execução das obras, obedecidos os critérios,
normas e especificações técnicas em vigor, procedendo, após a conclusão de cada etapa, seu recebimento
provisório e, no momento adequado, o seu recebimento definitivo, mediante lavratura de termo de
recebimento.
Art. 12. As obras ou melhoramentos do Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos – PCMM serão
divididas em etapas, fisicamente independentes, que poderão englobar uma ou mais vias ou logradouros
públicos próximos.
§ 1º Para fins de aplicação do disposto no caput, as etapas das obras ou melhoramentos poderão ser
iniciadas nas vias ou logradouros em que houver a efetiva adesão dos beneficiários, na proporção de 70%
(setenta por cento) do custo da obra da referida etapa, desde que verificada a viabilidade técnica da
execução.
§ 2º As etapas que eventualmente não atingirem o percentual mencionado no parágrafo anterior, ainda
assim deverão ser realizadas pela empresa contratada, desde que a somatória de todas as etapas apresentem
adesão de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do custo total da obra ou melhoramento.
Art. 13. Além das obrigações previstas no procedimento licitatório da contratação e dos encargos
estabelecidos pela Administração Pública, a empresa contratada deverá:
I – obter junto à Administração Municipal as fichas cadastrais dos imóveis que serão beneficiados;
II – obter a adesão dos interessados mediante formulário próprio previamente aprovado pela Administração
Municipal;
III – elaborar os demonstrativos de quantidades, custos e do rateio entre os beneficiários;
IV – elaborar e fornecer à Administração Municipal, no prazo estabelecido, o rol dos aderentes, do qual
constem elementos de identificação destes e dos respectivos imóveis, bem como os elementos relativos
ao pagamento do rateio, quanto à forma, valores e datas de vencimentos das parcelas;
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V – responsabilizar-se, caso torne-se necessário, firmar contrato com a entidade financeira para
financiamento direto ao aderente do valor das obras, com o qual deverá ser firmado instrumento específico;
VI – elaborar os contratos de adesão e encaminhá-los à Administração Municipal;
VII – promover a confecção e a distribuição dos carnês aos aderentes pela forma de pagamento contratada
e encaminhar as notificações para impugnação;
VIII – promover a cobrança judicial dos aderentes inadimplentes;
IX – fornecer à Administração Municipal o rol dos não aderentes ao Plano para efeito de cobrança de
contribuição de melhoria.
SEÇÃO IV – Da Forma de Pagamento
Art. 14. O pagamento dos custos das obras ou melhoramentos, pelos aderentes, das quotas partes individuais
poderá ser feitos à vista ou em até três parcelas mensais, sem acréscimo de juros ou em maior número de
parcelas acrescidas de juros e correção monetária.
§1º As parcelas a cargo dos aderentes serão pagas diretamente à empresa contratada ou entidade financeira
definida no contrato, ao término da etapa de obra correspondente, definido pelo Termo de Recebimento
expedido pelo Executivo Municipal, consoante cláusula expressa a constar dos respectivos contratos.
§2º O pagamento parcelado poderá ser representado por títulos de créditos emitidos pelos beneficiados,
nos moldes da legislação em vigor.
§3º O Poder Executivo não se responsabilizará pelas inadimplências, nem pelos prejuízos que venham a
ser causados em decorrência de contratos celebrados entre a empresa contratada e os aderentes.
§ 4º Para escolha da instituição financeira a que alude o § 1º deste artigo, o Poder Executivo deverá levar
em consideração, dentre outros aspectos técnicos, aquela que oferecer a menor taxa de juros efetiva para
o munícipe aderente.
Art. 15. Nos casos de execução de obras previstas nos incisos I e IV do artigo 3º desta Lei, o rateio do valor
da obra a ser cobrado de cada aderente será obtido pela multiplicação da área beneficiada, pelo preço
unitário por m² (metro quadrado) do custo total da obra.
§1º Para efeito desse cálculo, considera-se área beneficiada a resultante da multiplicação da medida da
testada, seja ela principal, secundária ou lateral do imóvel, pela metade da largura do leito carroçável da
via ou logradouro público, limitada ao máximo de 05 (cinco) metros.
§2º Quando se tratar de via com pista dupla considerar-se-á para o cálculo descrito no parágrafo anterior
a largura total das vias, relativamente a cada imóvel a ele fronteiriço, respeitado o limite máximo de 05
(cinco) metros.
§3º (VETADO)
Art. 16. Para os demais casos previstos no artigo 3º, o rateio do valor da obra a ser cobrado de cada
aderente será obtido em função do metro linear da testada dos imóveis.
CAPÍTULO II – Das Vedações
Art. 17. Fica proibida a remissão de débitos, inclusive juros, multas e correção monetária, oriundos de
Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos – PCMM.
Art. 18. Não poderão ser objeto do plano de que trata esta Lei, os loteamentos ou desmembramentos cujos
atos administrativos de licença determinem que a execução das obras elencadas no art. 2º seja de
responsabilidade do loteador e ainda não tenham sido executadas ou no caso em que a Administração
Municipal tenha assumido esse encargo em procedimento de regulação judicial.

Art. 19. (VETADO)

Disposições Finais
Art. 20. Para a execução da presente Lei, o Poder Executivo Municipal deverá providenciar a abertura da
conta bancária própria, denominada: “Prefeitura Municipal de Itapetininga - Plano Comunitário Municipal
de Melhoramentos – PCMM”.
Art. 21. A empresa contratada submeter-se-á à fiscalização municipal, correndo por sua conta e risco
todas e quaisquer despesas com materiais, ensaios exigidos, serviços, seguros de qualquer espécie e
recomposição das obras e serviços porventura julgados em desacordo com as especificações do Executivo
Municipal.
Art. 22. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, previstas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei nº 5.083, de 3 de agosto de 2006.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de junho de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.449, DE 29 DE JUNHO DE 2011.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder benefícios fiscais e serviços de infraestrutura às Empresas
Privadas do ramo da produção de madeiras industrializadas, bem como às demais empresas industriais
moveleiras que se utilizam dessa matéria-prima e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção de Tributos Municipais, bem
como a executar serviços de infraestrutura, consistente em terraplenagem no imóvel onde se implementará
a unidade industrial, ou sua ampliação, às empresas privadas interessadas em se instalar ou expandir suas
atividades industriais, para a produção de painéis de madeira industrializada e demais empresas industriais
dedicadas ao ramo moveleiro que se utilizem dessa matéria-prima.
Art. 2.º Os Tributos Municipais a que se refere o artigo anterior são:
I – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – por um período de 10 (dez) anos sobre a futura unidade
a ser instalada ou da parte do imóvel necessária à expansão;
II – ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – para o ramo da produção de painéis de
madeira industrializada e indústrias dedicadas ao ramo moveleiro que se utilizem dessa matéria-prima por
um período de 10 (dez) anos, incidente sobre qualquer prestação de serviço necessária à industrialização do
produto, e por um período de 5 (cinco) anos, para as empresas que venham a executar os serviços abaixo
relacionados, necessários à instalação e ampliação de tais indústrias, a saber:
a)
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros,
relacionados com obra, mão de obra e serviços de engenharia para construção civil e montagem
eletromecânica;
b)
Elaboração de anteprojeto, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia;
c)
Fiscalização, gerenciamento e supervisão de obras e serviços de engenharia;
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d)Despesa de mão de obra em geral para as obras de serviços de construção civil em geral e montagem
eletromecânica, incluindo locação de equipamentos necessários e terraplenagem.
III – Taxas e Emolumentos - instituídos pelo Poder Público Municipal através Código de Obras e
Edificações do Município de Itapetininga e suas reformulações, visando à aprovação e licenciamento de
projetos e expedição de alvarás, desde que se refiram à construção ou ampliação de unidades industriais
referidas no artigo 1º.
Art. 3.º Esta Lei será regulamentada por decreto do Chefe do Poder Executivo no que couber.
Art. 4.º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5.º Esta lei entrará em vigor, na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em
especial a Lei nº. 4.251, de 9 de abril de 1999.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de junho de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
PORTARIA Nº 241, DE 29 DE JUNHO 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 26.234, de 27 de junho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Danilo Munhoz Borba, Agente Comunitário da Saúde, Ref. 05,
Área 05 – Jardim Fogaça, micro área 02, lotado na Secretaria da Saúde, a partir de 27/6/2011.
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 242, DE 29 DE JUNHO 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 26.267, de 27 de junho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Alethea Carvalho Lopes, Professora de Educação
Básico II – Fundamental- Faixa 04-B, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 18/07/2011, 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 243, DE 29 DE JUNHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 26.362, de 28 de junho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Graziela Ayres Eto Gimenez, Advogada,
Ref. 11, lotada na Secretaria de Negócios Jurídicos, a partir de 01/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 337, de 22/06/2009,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
PORTARIA Nº 244, DE 29 DE JUNHO DE 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, em
exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 25.820, de 21 de junho de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Andréia Moraes, Serviços Gerais, Ref. 03,
lotada na Secretaria de Educação, a partir de 04/07/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 161, de 11/05/2010,
que concedeu afastamento sem vencimento.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto-Escriturária
PORTARIA Nº 245, DE 29 DE JUNHO 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 servidora Ildete de Jesus da Silva Kerne, Professora Eventual, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 27/6/2011.
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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DECRETO Nº 765, DE 22 DE JUNHO 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 25.909, de 22 de junho 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$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais), destinado a atender as seguintes dotações
do orçamento vigente:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(85) - 041220010.2006 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R$ 100.000.00
02.07.02 – Departamento de Desenvolvimento Político Pedagógico
(161) – 123610026.2051 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R$ 300.000.00
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(338) - 154520020.1066 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$ 600.000.00
(344) - 154520020.2034 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R$ 900.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES
R$ 1.900.000,00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será o excesso de arrecadação a verificar no exercício de
2011.
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 vinte e dois dias de junho de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 766, DE 27 DE JUNHO DE 2011.
Dispõe sobre a convocação para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional –
CMSAN.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
com base legal.
- Considerando a necessidade de cumprimento à Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
(LOSAN – Lei nº 11.346/2006);
- Considerando a necessidade da constituição de uma Comissão Organizadora, com representação do
governo municipal e da Sociedade Civil entre seus membros para conduzir a 1ª Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional – CMSAN;
- Considerando que as Conferencias Municipais constituem parte decisiva do processo de preparação da IV
Conferencia Nacional;
- Considerando a solicitação de apoio da Presidência da Republica para o processo de mobilização e
organização da Conferência Municipal de seu Município;
- Considerando o objetivo de construir compromissos para efetivar o direito à alimentação, previsto no
art 6º da Constituição Federal, e promover a soberania e a segurança alimentar e nutricional por meio da
implementação do Sistema e da Politica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas esferas de
governo , com a participação da sociedade civil;
- Considerando os autos do Processo nº 21.359, de 13 de maio de 2011;
DECRETA:
Art. 1.º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CMSAN, a ser
realizada no dia 14 de julho de 2011, às 10 horas, no Departamento Pedagógico, à Rua José Bonifácio, nº
739, Centro.
Art. 2.º A Comissão Organizadora para a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
– CMSAN será constituída de 10 (dez) membros, indicados pela Secretaria Municipal ou Instituição
pertencente, na seguinte conformidade:
I - 05 (cinco) membros indicados pelo Poder Executivo, sendo:
a)1 (um) membro da Secretaria Municipal da Educação;
b)1 (um) membro da Secretaria Municipal da Saúde;
c)1 (um) membro da Secretaria Municipal da Promoção Social;
d)1 (um) membro da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; e
e)1 (um) membro da Secretaria Municipal de Governo.
II - 02 (dois) membros indicados pelo Poder Legislativo;
III - 01 (um) membro indicado pelo SESI - Serviço Social da Indústria;
IV - 01 (um) membro indicado pela Associação Comercial de Itapetininga;
V - 01 (um) membro indicado pelo Sindicato Rural de Itapetininga.
Art. 3.º Os membros do Conselho serão nomeados através de Portaria do Executivo Municipal.
Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de junho de 2011.
José Alves de Oliveira Junior
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 240, DE 27 DE JUNHO 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 21.359, de 13 de maio de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear os seguintes membros, para compor a Comissão Organizadora para da 1ª Conferência
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CMSAN, conforme Decreto nº 766, de 27 de junho de
2011:
I – Representantes do Poder Executivo:
f)Luciana Rosa de Rezende – Secretaria Municipal da Educação:
g)Maria Laura da Silveira Bello Chequin – Secretaria Municipal da Saúde.
h)Silvana dos Santos Oliveira – Secretaria Municipal da Promoção Social.
i)Renata Regiane Percichito – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
j)Olindo Torquato – Secretaria Municipal de Governo.
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II – Representantes do Poder Legislativo:
a)Edson Carlos de Andrade;
b)Silvia Paneta Nascimento.
III – Representante do SESI - Serviço Social da Indústria:
a)Benedito Aparecido Del Antonio Sampaio.
IV – Representante da Associação Comercial de Itapetininga:
a)Nelson Martinez Fernandes Filho.
V – Representante do Sindicato Rural de Itapetininga:
a)Octacílio de Araújo Guerra Netto.
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
A Secretaria da Administração e Finanças através do Setor de Cadastro Imobiliário vem comunicar aos
contribuintes que se enquadram nas Leis de Isenções de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), que
cadastraremos os mesmos no período de 01/07 á 31/08 do corrente exercício, no horário das 9:00 ás
17:00 horas, para o exercício de 2012, através de requerimento devidamente protocolado na Prefeitura
Municipal, em todas as modalidades há necessidade de apresentar o carnê de IPTU do imóvel solicitado
bem como o protocolo da isenção do exercício de 2011 e documentos conforme relação abaixo:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Aposentados e Pensionistas Lei 4001/97
-Perceber renda familiar até 2 salários mínimos vigente no país, ou seja até R$ 1.090,00 (Um mil e
noventa reais),
-Possuir somente um imóvel e residir no mesmo, não poderá possuir imóvel rural,
-Conta recente de água e luz,
-Último Comprovante de recebimento ou Extrato Bancário (constando crédito do benefício do INSS),
-Certidão de Casamento ou Óbito do proprietário.
Adoção Lei 3631/94
-Termo definitivo de adoção,
-Certidão de nascimento do adotado ou RG,
-Cópia dos documentos pessoais CPF e RG do requerente.
Entidades
-Declaração de utilidade pública,
-Estatuto.
Ex-combatentes
-Certificado ou carteira de participação na revolução de 1932,
-Cópia dos documentos pessoais CPF e RG (se esposa),
-Último hollerith.
Produtor Rural
-Atestado da Casa da Agricultura,
-Notas Fiscais referente ao imóvel em questão.
Incapacitados
-Perceber renda familiar até 2 salários mínimos vigente no país ou seja até R$ 1.090,00 (Um mil e
noventa reais),
-Possuir somente um imóvel e residir no mesmo,
-Cópia dos documentos pessoais CPF e RG,
-Comprovante de residência (água e luz),
-Laudo do SUS (Sistema Único de Saúde).
Incapacitados Lei 5085/2006 ( portadores de AIDS, Câncer e Insuficiência Renal Crônica),
Mal de Alzheimer e Doença de Parkinson.
-Documentos pessoais,
-Comprovante de residência,
-Laudo SUS constando diagnóstico da doença, estágio clinico atual, CID carimbo e registro do médico no
CRM,
-Quando o imóvel for alugado, apresentar contrato de locação.
Obs: Em todas as modalidades a isenção é somente para o IPTU, as taxas são devidas.
Itapetininga, 28 de junho de 2011
Sandra D. Collaço da Costa
Cadastro Imobiliário

EDITAL
A Prefeitura do Município de Itapetininga, através da Secretaria da Administração e Finanças no uso de
suas atribuições legais:
Faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que estará cadastrando os
contribuintes proprietários de imóveis que se enquadram nas Leis referentes á isenção de IPTU (Imposto
Predial, Territorial Urbano), nas modalidades: aposentados, pensionistas, ex-combatentes, produtores
rurais, adoção, incapacitados e entidades, para fins de lançamento para o exercício de 2.012, deverão
comparecer ao Paço Municipal, munidos do comprovante de recebimento atualizado, residência, carnê
de IPTU/2011, demais documentos referentes as isenções, bem como protocolo da isenção do exercício
de 2011, no período de 1 de Julho á 31 de Agosto do corrente exercício no horário das 9:00 ás 17:00
horas.
Para maiores informações estaremos a disposição pelo telefone (15) 3376.9600 ramais 9572 e 9573.

Newton Cavalcanti de Noronha
Secretario da Administração
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Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi Imóveis LTDA Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua: Jorge Ozi, nº. 658 Centro
– Funciona: Instituto Médico Legal Valor R$ 900,00 por mês. Itapetininga, 28 de junho de 2011. Roberto
Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi Imóveis LTDA Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua Cel. Joaquim Leonel, nº.
646 Centro – Funciona: 3º Distrito Policial P R$ 1.300,00 por mês. Itapetininga, 28 de junho de 2011.
Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Eliel Nozaki Período: de 06 (seis) meses renovável Imóvel: Rua Luiz Vaz Moreira, nº. 291 com Rua
Alfredo Francisco da Silva, Distrito de Gramadinho – Funciona: Posto Policial Militar, Valor R$ 340,00
por mês. Itapetininga, 28 de Junho de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi Imóveis LTDA Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua Campos Sales, nº. 230
Centro – Funciona: Banco do Povo P R$ 1.200,00 por mês. Itapetininga, 28 de junho de 2011. Roberto
Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Franciosi Imóveis LTDA Período: de 12 (doze) meses renovável Imóvel: Rua Expedicionários, nº. 925
Centro – Funciona: Residência do Delegado da junta Militar P R$ 1.050,23 por mês. Itapetininga, 28 de
junho de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Itapetininga
Extrato de Locação de Imóvel Conforme Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, alterada pelas Leis nº. 883/
94 e 9.648/98 artigo 24 item x e artigo 26, Contratante: Prefeitura Municipal de Itapetininga Contratada:
Clube Atlético Sorocabana Itapetininga Período: de 12 ( doze) meses renovável Imóvel: Rua Padre
Albuquerque, nº. 1.150 Vila Aparecida – Funciona: Espaço Esportivo, Valor R$ 1.500,00 por mês.
Itapetininga, 28 de Junho de 2011. Roberto Ramalho Tavares Prefeito Municipal.

SINDICANCIA Nº. 12/2008

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 e decisão nº. 2367/2011-01
Itapetininga, 29 de junho de 2.011.

APAE DE SÃO PAULO EM PARCERIA COM A APAE DE ITAPETININGA LANÇA O PROJETO
TODOS PELOS DIREITOS: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CIDADANIA E
COMBATE À VIOLÊNCIA
Com patrocínio da Petrobras, a iniciativa inédita mapeará em Itapetininga e mais de 45 municípios do
Estado de São Paulo ocorrências de violência sofridas pelas pessoas com deficiência intelectual
São Paulo maio de 2011 – Entender a realidade da questão da violência é apenas o primeiro passo do
projeto “Todos pelos Direitos: Deficiência Intelectual, cidadania e combate à violência” idealizado pela
APAE DE SÃO PAULO e que contará com a parceria da APAE DE ITAPETININGA. A iniciativa acaba
de sair do papel graças ao incentivo do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania 2010.
“Todos pelos Direitos: Deficiências Intelectual, cidadania e combate à violência” mobilizará no total
cerca de 600 operadores do sistema de garantia de direitos, entre conselheiros, advogados, sociólogos,
psicólogos e assistentes sociais de 46 municípios do Estado de São Paulo, para mapear os casos de
violência contra crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Após essa identificação, serão
realizadas capacitações com esses potenciais multiplicadores, e também articuladas ações de sensibilização
e intervenções destinadas às necessidades locais.
No Estado de São Paulo, 11,35% da população tem uma deficiência, sendo o grupo de crianças e adolescentes
o que mais apresenta fragilidade físico-emocional, tornando-se alvo freqüente da violência. Com base em
dados da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância (SINAPI), estima-se
que 12% dessa população sofram anualmente ações violentas. E no caso da deficiência intelectual, a
situação é ainda mais delicada, pois a grande maioria dos casos não é realizada pela vítima, muito por não
compreender a própria violência sofrida, ou por não conseguir expressá-la de modo claro a um familiar
ou responsável.
“Não podemos cruzar os braços e ficar alheios a essa situação. Por meio desse projeto, queremos fomentar
a discussão do assunto e fortalecer a rede de proteção desses públicos, prevenindo e enfrentando as ações
de violência direta e violações dos direitos. Para isso, vamos disseminar informação e programar fluxos
de trabalho entre os atores de defesa” comenta Marilena Ardore, coordenadora do serviço de Garantia da
APAE DE SÃO PAULO.
A APAE DE ITAPETININGA encabeçará o projeto no município a fim de reunir os agentes para a
execução do trabalho estratégico local direcionado à construção integrada de uma política de proteção e
garantia de direitos a crianças e adolescentes com deficiência intelectual, promovendo a 1ª CAPACITAÇÃO
DE COMBATE À VIOLÊNCIA NO DIA 24/08/11, DAS 9:00 ÀS 18:00H, NO PLENÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPETININGA.

Aviso de Audiência Pública
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber, que fica designado para a realização da Audiência Pública
o dia 28 de julho de 2011 a partir da 09h00minh, no plenário da Câmara Municipal na Rua Monsenhor
Soares nº 251, centro, em Itapetininga com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes à Secretaria da
Saúde, para apresentar as ações e os investimentos efetuados no segundo trimestre de 2011.
Geraldo Miguel de Macedo
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Itapetininga
Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 29 de junho de 2011
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0981/2011, Proc.0132/2011, Irmãos Sacco Ltda EPP); (Prot.2928/2010, Proc.0452/2010,
Prefeitura Municipal de Itapetininga, EMEF Profª Maria Aparecida Idálio); (Prot.2081/2010, Proc.0306/
2010, Raul Romio – ME); (Prot. 1425/2011, Proc. 0206/2011, Churrascaria Nota 10 Ltda – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1500/2011, Proc.0289/2008, Emerson Marcelo de OliveiraItapetininga – ME); (Prot. 1499/
2011, Proc.0867/2002, Amadeu Oliveira Gomes Itapetininga – ME); (Prot.1507/2011, Proc.0033/
2009, Sandro Donizete Rodrigues – ME); (Prot. 1509/2011, Proc. 0270/2009, Maria Aparecida Lucio
Bar – ME); (Prot.1508/2011, Proc. 0188/2009, Patricia Almeida da Silva –ME); (Prot.1510/2011,
Proc.0084/2009, Maria Aparecida Bianchi – ME); (Prot.1512/2011, Proc.0232/2007, Vanda de Jesus
Rodrigues da Silva – ME); (Prot. 1511/2011, Proc.0178/2007, Vanderlei Augusto da Silva – ME)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1171/2011, Proc. 0162/2011, MC Produtos Alimentícios Itapetininga Ltda – ME); (Prot. 1467/
2011, 0215/2011, Rubia Paula Biazotto Itapetininga – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO– ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1421/2011, Proc. 0098/2008, Flávia Cristina Freitas Oliveira)
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AIP –ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1163/2011, Proc.0160/2011, AIP nº0969, Advertência, Mercearia do Risadinha Ltda – ME)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1438/2011, Proc. 0208/2011, Medlife Clínica Médica Ltda – ME); (Prot. 1201/2011, Proc.0170/
2011, Ótica Luiza Ltda – ME)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1443/2011, Proc.1115/1997, Maria Regina da Silva Ferreira); (Prot.1291/2011, Proc. 0609/
2006, Consultório, Thaís Natsuco Sonoda); (Prot.1292/2011, Proc. 0147/2010, Equip. Raio X, Thaís
Natsuco Sonoda); (Prot. 1313/2011, Proc.0032/2002, Consultório, Regina Maria Monteiro); (Prot.
1312/2011, Proc.0174/1995, Equip Raio X, Regina Maria Monteiro); (Prot.1405/2011, Proc.0021/
2002,Consultório Wagner Souza Recart); (Prot.1406/2011, Proc.0482/1993,Equip. de Raio X, Wagner
Souza Recart); (Prot.1332/2011, Proc.0068/2002, Fabiana Contin de Souza Tavernaro ); (Prot.1386/
2011, Proc0155/2010, Rafael Cirineu Faria); (Prot.1320/2011, Proc.0004/2005, Mariana Pereti Furtado
de Melo); (Prot.1468/2011, Proc.0826/1989, José Luiz Tomé); (Prot.1373/2011, Proc. 0110/1999,
Equip. de Raio X, Consultório Odontológico Rebucci S/C Ltda); (Prot.1372/2011, Proc. 0051/2002,
Consultório Odontológico Rebucci S/C Ltda);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO– ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1267/2011, Proc.0249/1999, Vania Maria Tambelli Pires); (Prot. 1268/2011, Proc.0253/1999,
Valéria Maria Tambelli Pires); (Prot. 1266/2011, Proc.0133/2002, José Wladimir Pires)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA– ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1329/2011, Proc.0068/2002, Mariana Silva Aleixo K. Calegari, Fabiana Contin de Souza Tavernaro
);
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA– ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1411/2011, Proc.0068/2002, Soraya Leonel Fogaça, Fabiana Contin de Souza Tavernaro )
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA– ÁREA DE SOLUÇÃO
ALTERNATIVA
(Prot. 1493/2011, Proc.0142/2008, Marcelo Marcos Cesar Lira Bazan, Serviço Social da Indústria –
SESI)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA– ÁREA DE
SOLUÇÃO ALTERNATIVA
(Prot.1494/2011, Proc. 0142/2008, Dilcelli Soares, Serviço Social da Indústria – SESI)

Michelly Alline Fiorentino Paunovic
Coordenadora da Vigilância Sanitária
RESOLUÇÃO CMS Nº 01, DE 29/06/2011
Aprova o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Itapetininga referente ao
Exercício 2010
Considerando que a Lei Federal nº8142/90 regulamentou o Relatório Anual de Gestão – RAG como
ferramenta de acompanhamento da gestão do SUS nas três Esferas de governo;
Considerando que a Portaria GM/MS 3.176 de 24/12/08 estabeleceu as normas de elaboração do RAG, o
fluxo de aprovação e respectivos prazos;
Considerando que a Portaria GM/MS de 21/02/08 estabeleceu que a aprovação do RAG pelos Conselhos
Municipais de Saúde passou a constituir indicador pactuado nacionalmente;
Considerando que foi deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde realizado no
dia 29/06/11;
RESOLVE:
Artigo 1º. Fica aprovado o relatório anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Itapetininga
referente ao Exercício de 2010.
Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS JOSÉ DE LAZARI
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Itapetininga
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ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM N° 046, de 27 de Junho 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/N° 000752/2011, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” da Constituição Federal e Artigo
1º da Lei Municipal nº. 4.297/99, a partir de 30-06-2011, o funcionário ARI SOARES, Vigia, Referência
04-E, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM N° 047, de 27 de Junho 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/N° 000753/2011, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso III, alínea “b” da Lei Municipal n° 4.297/99, a
partir de 04-07-2011, o funcionário AFONSO JORGE DE SOUZA, Mecânico de Máquinas Pesadas,
Referência 09-C, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos proporcionais.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 048, de 28 de Junho 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. 000754/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 30-06-2011, a funcionária MARIA BENEDITA SOARES
RUIVO, 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

PORTARIA/SEPREM Nº 049, de 28 de Junho 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. 000755/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição Federal e Artigo 1° da Lei
Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 30-06-2011, a funcionária MARIA APARECIDA DE
PROENÇA, Servente, Referência 03-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
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Associação comercial realizará campanha
de conscientização sobre uso de sacolas
plásticas

Nesta terça-feira
(28), em reunião na Associação Comercial Itapetininga
(AC) vereadores, empresários, representantes da Prefeitura Municipal e sociedade civil discutiram sobre a
aplicação da lei municipal
que proíbe o uso de sacolas
plásticas para acondicionar
produtos nos comércios do
município.
Aprovado em março de 2011, o projeto, de autoria do Poder Legislativo,
entrará em vigor a partir do
dia 21 de Setembro e no encontro ficou decidido que
uma campanha de marketing
para conscientização tanto
dos consumidores quanto
dos comerciantes será desenvolvida na cidade.
Segundo os vereadores, a campanha será um
importante processo na
conscientização de munícipes e empresários frente à
proteção do meio ambiente.
Antigamente não
se usava sacolas plásticas
e agora, ela faz parte do cos-

tume da população e a nova
lei proporciona mudanças
de comportamento por isso
precisamos de sensibilidade
na sua aplicação porque estamos interferindo no hábito
social cotidiano em favor da
sustentabilidade, completa
os legisladores.
Com a proibição
estima-se que ao mês, três
milhões de sacolas plásticas
não serão jogadas no lixo.
Mas quais os benefícios para cidade? Por
exemplo, conforme estudos
da Câmara Municipal, com
a nova legislação, a vida útil
do aterro sanitário da cidade
aumentará devido à diminuição de 12 toneladas desse material que são jogados,
ao ano, no meio ambiente em
nossa cidade.
A campanha a ser
lançada na cidade, ainda
com data a definir, tem como
organizadores vereadores,
órgãos da Prefeitura, sociedade e a Associação Comercial. A divulgação será realizada nos veículos de comu-

nicação da cidade (rádio,
jornal e TV) e nos comércios
através de banner´s informativos.
O empresário, Everaldo Giroxi explica que é preciso informar a sociedade
dos benefícios ambientais
que o não uso de sacolas
de plásticos proporciona e
completa: “Fazer com que o
consumidor e os lojistas sintam-se colaboradores do
meio ambiente é a nossa intenção”.
Para não prejudicar
os comerciantes com estoques de sacolas, a Associação Comercial através de um
ofício pedirá a Prefeitura a
não aplicação de multas até
o dia 31 de Dezembro aos
lojistas que necessitarem
acabar com sacolas. “Não
podemos prejudicar quem já
gastou antes da aprovação
e essa flexibilidade ajuda
principalmente os lojistas
onde o fluxo de consumo de
produtos é menor”, explica
o presidente da AC, Fábio
Ravacci.

CIDADE SUSTENTÁVEL

Prefeitura dá destino ecologicamente correto para vilão
do meio ambiente

Lançado em março
de 2010 pela Prefeitura
Municipal em parceria com
a ONG Reciclanip, o projeto
Ecoponto Pneus já descartou de maneira correta mais
de 50 mil pneus de automóveis, caminhões, bicicletas e motos.
A entidade foi criada por fabricantes de pneus
e é considerada uma das
maiores iniciativas da indústria brasileira no descarte do
material que pode levar até
400 anos para se decompor,

além de ser local de proliferação do mosquito Aedes
aegypti (Dengue).
Apesar de o projeto contribuir para a preservação ambiental, havia uma
demanda para o descarte de
pneus de máquinas pesadas
muito grande, dos quais a
Reciclanip não possuía um
destino ecológico.
Para solucionar esse problema, a Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente formalizou um termo
de compromisso com uma

empresa do Paraná que passa a coletar esses tipos de
pneus no município, e
destinar o material coletado
à fabricação de asfalto ecológico.
Aqueles
que
possuem algum material
dessa natureza e queiram
descartá-lo devem entrar
em contato com a Secretaria
de Agricultura e Meio
Abiente, pelo telefone 33769618.
Os pneus serão
retirados no local.
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CIDADE SAUDÁVEL

SAMU de Itapetininga já
realizou mais de oito mil
ocorrências em um ano

Em 2010, Itapetininga deu mais um importante passo na área da saúde. No dia 29 de Junho, a
Prefeitura de Itapetininga e
o Ministério da Saúde realizaram a entrega oficial da
Central de Regulação do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU).
De acordo com
SAMU 192 Regional de Itapetininga, desde sua inauguração até hoje o Serviço
já realizou aproximadamente
8.450 ocorrências em toda a
Região.
A Central Reguladora atende hoje a uma

população de mais de 300 mil
habitantes dos municípios
de Itapetininga, Quadra,
Guareí, Tatuí, Sarapuí,
Campina do Monte Alegre,
Alambari e Angatuba, nas
quais realiza a cobertura.
O serviço funciona 24 horas e realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar,
como residências, locais de
trabalho e vias públicas,
contando com as Centrais
de Regulação, profissionais
e veículos de salvamento.
Para que o SAMU
possa funcionar de forma
apropriada é importante que
a população saiba utilizar o

serviço. Ele deve ser acionado somente quando realmente existir uma situação
de urgência. É importante
orientar as pessoas, em especial as crianças, para que
não realizem trotes com o
serviço. Das ocorrências
registradas até o momento,
4% são trotes. O tempo e
os recursos gastos podem
fazer com que atrase o
atendimento a pacientes em
situação imediata e risco à
vida.
O Código Penal
Brasileiro, no artigo 266,
prevê detenção de um a três
anos e multa àquele que perturbar o serviço telefônico.
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IFSP de Itapetininga possui a maior
relação candidato/vaga nos cursos a
distância das unidades do Interior

Dos novos Campi
instalados no Estado de São
Paulo, que oferecem cursos
presenciais, o IFSP de Itapetininga entre o mais procurado.
Nas últimas semanas o IFSP (Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia) de Itapetininga encerrou o período de inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de
Manutenção e Suporte em
Informática, Edificações e

Mecânica, além dos cursos
a distâncias de Informática
para Internet e Administração e do superior de Física.
Conforme balanço
divulgado, das unidades do
interior, o campus de Itapetininga teve a maior relação
candidato/vaga nos cursos
a distância oferecidos nos
IFSPs do interior. Ainda segundo os resultados, dos
Campi instalados no Estado
de São Paulo, que oferecem
cursos presenciais, também

o do município está entre os
mais procurados.A unidade,
que neste processo seletivo
está oferecendo 260 vagas,
atualmente conta com 300
alunos.
De acordo com o
Prefeito de Itapetininga, Roberto Ramalho, isto é um
fato que muito orgulha o município, visto que o Campus
foi recém-implantado e já lidera perante as demais Instituições Federais instaladas nos últimos meses.

IFSP em Itapetininga
Itapetininga foi
uma das 78 cidades privilegiadas em todo o País a receber o (IFSP) Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia, antigo (Cefet)
Centro Federal de Educação

Tecnológica.
A escolha dos cursos que são ministrados
pela unidade foi definida por
meio de uma audiência pública,
junto a representantes do
Executivo,Legislativo, empresá-

rios e do IFSP, conforme as
necessidades das indústrias
locais.
IFSP está localizado
na Avenida João Olímpio de
Oliveira, nº1561.Outras informações pelo telefone 3376-9260.
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CIDADE GESTORA

Secretaria de Administração e Finanças adquire novos
equipamentos visando um melhor atendimento à
população

Visando a modernização da Secretaria de
Administração e Finanças,
a Prefeitura Municipal de
Itapetininga adquiriu novos
equipamentos através do
(PNAFM) Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos
Municípios, que tem como
órgão gestor a Caixa Econômica Federal e BID Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
Através do programa foram adquiridos 65
computadores, quatro notebooks, nove impressoras,
dois automóveis e cinco
motos, que garantirão mais
agilidade no atendimento ao
cidadão. Além disso, nos
próximos 30 dias será
entregue uma perua Kombi,
que será utilizada pelo setor
de Fiscalização de Posturas.
O PNAFM visa à
melhoria da atividade administrativa desempenhada
nos municípios e o aumento
da eficiência no aten-

dimento das solicitações
que a sociedade necessita
para com a gestão pública
municipal, por meio de apoio
tecnológico e financeiro a
iniciativas relacionadas ao
planejamento urbano e modernização administrativa e
fiscal dos governos municipais, abrangendo as seguintes áreas: capacitação,
consultoria, equipamentos
de informática, equipamentos de apoio e comunicação,
infraestrutura e ajuste de
quadro.
As áreas citadas
acima fazem parte do Item Investimentos Básicos, que
juntamente com os Gastos
Financeiros, Outros Investimentos, Administração e
Imprevistos totalizam o orçamento global do projeto.
Em Itapetininga,
as ações visam auxiliar a
Administração, no trabalho
com ética e transparência,
estabelecendo controle da
receita e do gasto público e
oferecendo aos cidadãos

qualidade de vida.
Possibilitando assim a participação dos cidadãos, com controle social
sobre as políticas públicas
a serem definidas e sobre
aquelas implantadas.
A Prefeitura de Itapetininga adotará um sistema de gestão pública moderna e integrada, possibilitando aos seus munícipes
informações ágeis e confiáveis, garantindo serviços
públicos de qualidade e participação da população.
Capacitação
Os servidores municipais da Secretaria de
Administração e Finanças
lotados no departamento de
Receita, Fiscalização de Tributos, Fiscalização de Posturas e Secretaria dos Negócios Jurídicos participaram no mês de fevereiro do
treinamento sobre o novo
simples nacional, pelo
IBRAP (Instituto Brasileiro
de Administração Pública),
o qual foi ministrado pelo

professor Edilson Pereira de
Godoy que abordou assuntos relacionados à legislação geral das microempresas e empresas de pequeno
porte e suas resoluções,
normas brasileiras de contabilidade e resoluções e o
processo administrativo tri-

butário.
O objetivo do curso foi promover a capacitação dos servidores, visando
aprimorar a qualidade no
atendimento aos munícipes
e contribuintes, e na resolução de problemas com maior eficiência e eficácia,

Contribuintes estes optantes pelo regime tributário do
simples nacional e do Mei
(microempreendedor individual).
Este treinamento
faz parte do Cronograma de
Capacitações, do Projeto
PNAFM.

CIDADE SOLIDÁRIA
Inscrições para o Projeto Pérola terão início nesta segunda-feira

Pensando nessa
capacitação profissional de
jovens e adolescentes de
baixa renda do município, a
Prefeitura de Itapetininga,
através de uma parceria com
a Associação Educacional e
Profissionalizante Pérola,
está com as inscrições abertas para o curso básico de
informática e cidadania ministrado pelo Projeto Pérola.
No total serão oferecidas 80 vagas para jovens com idade de 14 a 29
anos. O curso tem duração
de cinco meses, sendo três
aulas por semana (duas

aulas de informática e uma
de Cidadania), onde os alunos estarão aprendendo noções básicas de informática
(Windows, Word e Excel) e
Cidadania (Mercado de
Trabalho, Saúde, Meio Ambiente, Direitos e Deveres
dos Cidadãos).
Os interessados
em participar devem se inscrever até 22 de Julho, das 9
às 12horas e das 14 às 17
horas, de segunda a sextafeira, no Fundo Social de
Solidariedade, Estação Solidariedade, localizado à
Praça Gaspar Ricardo, s/nº,

ou na Casa do Adolescente,
à Rua Aparício Vieira, 470,
Jardim Shangrilá.
Para efetuar as inscrições, é necessário está
portando os documentos
RG (cópia), declaração escolar (para quem ainda estiver estudando), comprovante de residência, escolaridade e renda (cópia).
Outras informações pelo telefone 32711801 no Fundo Social de
Solidariedade ou na Casa do
Adolescente I através do
telefone 3272-6306
Projeto Pérola

Fundada em janeiro de 2000, a Associação
Educacional e Profissionalizante Pérola é uma entidade

sem fins lucrativos, que tem
como missão a inclusão
digital e social das comunidades carentes.

Este é o 4º ano do
Projeto em Itapetininga, que
conta com parceria da Céu
Azul Alimentos.
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ETEC Professor Edson Galvão realiza
processo seletivo para cadastro de
Docentes

O Centro Paula Souza irá oferecer uma excelente oportunidade para
quem é professor e está interessado em lecionar em
suas unidades.
Na próxima segunda-feira (dia 4), a Escola Técnica Professor Edson Galvão de Itapetininga estará
com as inscrições abertas
para o processo seletivo que

visa à formação de cadastro
de docentes. O objetivo da
seleção é cadastrar docentes para a contratação temporária nas seguintes áreas:
1-Língua Portuguesa e
Literatura (Base Nacional
Comum – Ensino Médio);
2-Inglês (Parte Diversificada
- Ensino Médio);
3-Linguagem, Trabalho e
Tecnologia (Administração;

Meio Ambiente)
As inscrições deverão ser feitas até o dia 8
de Julho, das 7h30 às 16h30,
no prédio da ETEC Professor Edson Galvão, à Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, Km 11, s/nº, Bairro
Capão Alto.
Informações (15)
3271-0444 ou pelo e-mail
eteedsongalvao@yahoo.com.br

FATEC divulga local da prova no domingo

O Centro Paula
Souza divulgou na última segunda-feira (27) os locais de
prova do vestibular do meio
do ano das FATECs (Faculdades de Tecnologia) do
Estado de São Paulo.
Em Itapetininga o
vestibular será realizado no
próprio prédio da Faculdade. Os candidatos podem
consultar a sala no site
www.vestibularfatec.com.br/
local-prova/
A prova será realizada neste domingo (3) a partir das 13 horas e terá cinco
horas de duração. O candidato deverá permanecer no
mínimo até às 15h30 dentro
da sala da prova, podendo

levar o caderno de questões
somente a partir das 16h30.
Os portões das escolas serão abertos às 12h15
e fechados às 13 horas.
Após esse horário
não será permitida a entrada
de nenhum candidato.
De acordo com o
edital divulgado pela FATEC
www.vestibularfatec.com.br/
local-prova/ ), o candidato
deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou
azul, lápis preto nº 2 e borracha e documento de identidade com foto. Aparelhos
eletrônicos estão proibidos
e podem desqualificar o candidato.
A FATEC de Ita-

petininga Professor Antonio Belizandro Barbosa Rezende disponibiliza vagas
para os cursos de Agronegócio (com 40 vagas no
período matutino e 40 vagas
no período noturno);Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (com 40 vagas no
período matutino e 40 vagas
no
período
noturno);Comércio Exterior (com
40 vagas no período vespertino e 40 vagas no período noturno).
Outras informações pelo telefone (15)
3272-7916 ou na Fatec
Itapetininga, localizada à
Rua João Vieira de Camargo,
nº104 – Vila Barth.

Diretores, coordenadores e supervisores participam de
Aula Inaugural da Assessoria em Gestão Escolar

Na tarde do dia 21
de junho, os diretores, coordenadores e supervisores
de Ensino da Rede Municipal de Educação participaram de uma Aula Inaugural
com a educadora Heloísa
Lück, como primeira atividade da Assessoria em Gestão Escolar, na UAB (Uni-

versidade Aberta do Brasil).
O objetivo desta
Aula Inaugural é capacitar e
assessorar os diretores de
escola, para elaborar e reelaborar o Projeto Político Pedagógico de acordo com o
processo de gestão democrática, considerando o Gestor Escolar como agente

principal desse processo
democrático e participativo.
Para que isso aconteça é
necessária a participação
efetiva de todos os profissionais na discussão, na elaboração e na implementação do Projeto Político Pedagógico garantindo o alinhamento de ações volta-

das ao processo educativo.
O sucesso ou
fracasso da escola depende de ações como esta, e envolve os aspectos
físico, educativo, cultural e
político.
E com isso, todos
ganham segurança para
tomar decisões.

2 DE JULHO DE 2011

PÁGINA 21

CIDADE LEGAL

Festa Julina animará a 55ª edição dos
Jogos Regionais

Muita diversão e
animação para aquecer ainda mais os evento esportivo
de Itapetininga, a Festa Julina da 55ª edição dos Jogos
Regionais, uma realização da
Prefeitura de Itapetininga
por meio da Secretaria de
Cultura e Lazer, animará os
dias 7 a 10 de julho e estará

aberta a toda população.
A Festa será realizada na Av. José Ozi, s/n, Vila
Barth, ao lado do Ginásio
Municipal Ayrton Senna da
Silva, nos dias 7 e 8 de julho
a partir das 18 horas e término às 23 horas e nos dias
9 e 10 de julho a partir das
16 horas e término às 24 ho-

ras.
Barracas típicas
contando com o apoio das
entidades sociais de Itapetininga e muita diversão com
touro mecânico, quadrilha
maluca entre as 62 delegações participantes, uma forma de confraternização e interação entre os municípios.

CIDADE EDUCADORA

Trabalhos de alunos do CEPROM/SENAI são utilizados
pela Rede Municipal de Educação

Alunos do curso
de solda MIG/TIG do CEPROM/SENAI (Centro Educacional Profissionalizante
Municipal/ Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial), além de outras atividades práticas, confeccionaram seis lixeiras grandes de
70cm por 1,50m , para serem
utilizadas nas Creches/
EMEIs da Rede Municipal
de Educação.
O objetivo, segun-

do o instrutor Sidney Rodrigues, é fazer com que o material
produzido pelos alunos seja
aproveitado na própria Prefeitura Municipal. O instrutor
neste semestre ministrou aulas
para uma turma de 20 alunos
com uma carga total de 42
horas.
Segundo a insti-tuição, o curso é um dos mais procurados, e para participar o interessado deve ter alguma
experiência com solda elétrica.
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Administração Municipal desenvolve o
Programa Mais Educação

Considerando a
necessidade de ampliação
da vivência escolar de crianças e adolescentes, e pensando em promover, além do
aumento da jornada de aula,
novas atividades formativas e de espaços favoráveis
ao seu desenvolvimento, foi
criado o Programa Mais
Educação, que envolve
educação básica em período

integral.
Serão desenvolvidas atividades como acompanhamento pedagógico,
experimentação e investigação científica, cultural e artística, educação econômica, comunicação e uso de
mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de
prevenção aos problemas
de saúde, promoção da saú-

de e alimentação saudável,
entre outras inúmeras atividades.
A implantação
deste Programa será realizada progressivamente, conforme a necessidade de cada
comunidade. A permanência
mínima do aluno na escola
será de sete horas, nas escolas
de Ensino Fundamental,
durante todo o ano letivo.

Laboratórios de Informática: Prefeitura de
Itapetininga utiliza novas tecnologias na área da
educação

A informática atualmente é encarada não somente com uma ferramenta
que desenvolve tarefas,
mas também como um recurso pedagógico inovador
que auxilia no processo de
ensino aprendizagem.
Quando se fala em
informática, logo pensamos
em tecnologia, automação,
comunicação de dados e
outros recursos, mas esta
ferramenta pode ser um

avanço poderoso da educação, inclusive para alunos
que possuem dificuldades
de aprendizagem.
Hoje a Prefeitura de
Itapetininga utiliza no sistema de ensino laboratórios
de informática, onde os professores utilizam como mais
um espaço de interação onde são trabalhados os conteúdos desenvolvidos em
sala de aula.
O professor conta

com recursos como a lousa
digital, objetos de aprendizagem encontrados online,
dentro do programa Vi-ver
Digital, CD-Rom com jo-gos
educativos, como também
pode produzir seus próprios objetos que estejam mais
próximos à realidade do
aluno.
Em Itapetininga, o
Programa Viver Digital atende a 270 professores em 18
escolas municipais.
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Itapetininga novamente bate recorde em
contratações

Itapetininga obteve recorde de 1.158 novas
contratações em maio. Isso
permitiu que a cidade
ocupasse pela segunda vez
em 2011 a 10ª colocação na
geração de emprego no Estado de São Paulo. Os dados
fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ligado
ao Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
No acumulado do

ano (janeiro a maio), o saldo
positivo foi de 2.455 novos
registros de carteira assinada, recorde histórico na geração de empregos do município.
De acordo com os
dados de maio, 2.673 pessoas foram admitidas, enquanto 1.515 foram demitidas. O saldo registrado foi
de 1.158 novas vagas preenchidas com carteira assinada. Em relação ao mês de

abril, a cidade avançou
176% na ampliação do quadro de novos postos de trabalho com carteira assinada.
Em março deste
ano, quando a cidade ocupou também a 10ª posição,
Itapetininga gerou 741
novos postos de trabalho,
já descontadas as demissões. Maio empata com as
vagas geradas em março em
abril quando foram abertas
1.160 novas vagas.

CIDADE LEGAL

Centro Histórico e Cultural Brasílio Ayres de Aguirre irá expor
obras do pintor Celso Ricardo

Na próxima sextafeira (dia 8) às 20horas no
Centro Histórico e Cultural
Brasílio Ayres de Aguirre,
acontece a abertura da exposição (vernissage) do pintor
Celso Ricardo.
Um artista singular
residente, assim é Celso Ricardo Campos Machado,
mais conhecido como Celso
Ricardo. Pintor autodidata,
começou a desenhar com
apenas 15 anos de idade,
através da influência de uma
tia. Fez apenas cinco meses
de teoria em um atelier da ci-

dade.
Com uma técnica
própria, sua infinita imaginação gosta de inventar
observando as mais variadas imagens. Apaixonado
pela fisionomia do corpo humano, sua pintura preferida
se dá pelo nu e seminu onde
encontramos em vários
ângulos, as mais possíveis
características, algumas delas através de fotografias
em revistas.
Atualmente tem 20
pinturas em tela e mais de
500 com lápis preto, mais co-

nhecida com pintura “cru”.
Morou muito tempo em Vila Rio Branco, mas
hoje em dia reside no Jardim
Cambuí onde foi descoberto
por uma senhora, mãe de
seu amigo e descobriu o talento desse magnífico artista.
Com trinta anos de
idade, Celso vive pela arte,
respira esse mundo repleto
de sonhos e magias, onde a
pintura transcende seu
talento nato, pronto para
a comunidade e todo o
mundo.
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Abertura dos 55º Jogos Regionais
acontece na próxima quarta-feira
Alegria, disputa, animação, garra e muita determinação. Assim deverão ser as competições da 55ª edição dos Jogos
Regionais do Estado de São Paulo, que acontece no período de 5 a 16 de Julho.

Na próxima quartafeira (dia 6) a Prefeitura de
Itapetininga, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer,
irá realizar a abertura oficial
deste importante evento
esportivo.
Com a participação de cerca de seis mil atletas de 62 municípios, a abertura oficial dos Jogos Regionais acontece às 19 horas no
Recinto de Exposições
Acácio de Moraes Terra.
Em quase sete
anos desta atual gestão, é a

segunda vez que o município irá sediar esse evento. A
primeira vez que Itapetininga recebeu uma edição dos
Jogos Regionais do Estado
de São Paulo foi no ano de
62; após isso, a cidade
voltou a sediar no ano de 82
e posteriormente em 2006,
nesta gestão. Estima-se que
Itapetininga receba nesse
período, cerca de oito mil
pessoas, entre atletas e
dirigentes, aquecendo dessa forma a economia geral
do município.

O evento itapetiningano contará com 22 modalidades esportivas oficiais entre o Atletismo, Atletismo PPD, Basquetebol, Biribol, Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, futebol, Futebol de Salão, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica,
Handebol, Judô, Karatê,
Malha, Natação, Taekwondo, Tênis de mesa, Tênis,
Vôlei, Vôlei de Praia e Xadrez além das modalidades
extras oficiais, Hapikido, Boxe Olímpico e Badminton.

Equipe de natação de Itapetininga se
prepara para a 55ª edição dos Jogos
Regionais

Na última semana,
a equipe de Natação de Itapetininga esteve na cidade
de Avaré, participando do
Torneio de Natação, promovido pela Associação Atlética Avareense, como preparação para os Jogos Regionais.
Representando o
município estavam Plínio Laranjeira, João Cesar, Murilo

Santos, Julio Moreira, Jaci
Neto, Lucas M. Bacon,
Fabio M Mariano, José Gustavo, Ingrid Sampaio, Gabriele Inácio, Juliana M. Bacon, Jamile G. Costa. Os atletas que conquistaram medalhas foram Julio Moreira,
2º lugar na prova dos 400
mts livre; João Cesar, 2º
lugar nos 100 mts borboleta; Lucas M. Bacon, 2º lu-

gar nos 100 mts peito, e 3º
nos 100 mts livre; e Juliana
M. Bacon, 1º nos 100 mts
peito, 2º nos 100 mts borbo
e 3º nos 200 mts Medley, e
no revezamento 4 x 100 feminino e masculino obtiveram o 3º lugar sendo que a
equipe foi formada com Juliana, Ingrid, Gabriele e Jamile e
a masculina com Lucas, Plínio,
João Cezar e Murilo.
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Perto de cinco milhões de reais foram
fechados em contratos na 1ª Rodada de
Negócios Industrial e Agrícola do
Sudoeste Paulista

Itapetininga sediou a 1ª Rodada de Negócios Industrial e Agrícola do
Sudoeste Paulista, em
evento realizado no dia 16
de junho que reuniu 200
empresas interessadas em
comprar e vender produtos
e serviços.
Segundo as previsões dos organizadores, foram fechados contratos no
valor total de R$ 5 milhões.
O salão do Hotel
Karina estava lotado de empresários e representantes
de vendas de Itapetininga e
região. O evento foi realizado pelo CIESP (Centro das
Indústrias do Estado de São
Paulo) de Sorocaba, em
parceira com a Prefeitura de
Itapetininga.
A 1ª Rodada de Negócios Industrial e Agrícola
do Sudoeste Paulista foi um
grande evento empresarial
da história de Itapetininga,

onde os comerciantes, empresários e prestadores de
serviços do município, tiveram uma oportunidade
única de apresentar seus
produtos e serviços às diversas empresas de grande
porte, propiciando desta
forma a possibilidade de
realização de negócios,
prospecção de novos clientes e conseqüentemen-te
geração de emprego e renda
ao município. O evento contou com 23 grandes empresas, denominadas âncoras,
que realizaram negócios
com as 180 pequenas e médias empresas. Em uma única
tarde foram realizadas 1715
reuniões.
Segundo a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento, o sucesso do
evento demonstra a força da
economia paulista, da economia da região e do potencial de Itapetininga. A

aproximação com as empresas âncoras é uma importante ferramenta para o empresário, porque geralmente
as pequenas e médias empresas têm dificuldades em
vender para as grandes
companhias.
Esta é uma forma
de promover o primeiro contato, propiciando a oportunidade de novos negócios.
Durante aproximadamente dois anos, o
evento foi negociado com o
CIESP por meio do Prefeito
Roberto Ramalho e do
Secretário de Trabalho e
Desenvolvimento, Geraldo
Minoru Tamura Martins,
para que fosse viabilizada a
realização da 1ª Rodada de
Negócios Industrial e Agrícola do Sudoeste Paulista
em nosso município, num
grande trabalho da equipe
da Prefeitura de Itapetininga.

Casas do Programa Minha Casa Minha Vida serão entregues em
agosto

Já estão em fase de
finalização as 359 casas do
Empreendimento Gramado I,
localizadas no Bairro Taboãozinho. O atual convênio foi o primeiro assinado
dentro do Programa Minha
Casa Minha Vida em Itapetininga, e na Superintendência Regional Sorocaba
da Caixa Econômica Federal.
No momento, será
dado início na implantação
da rede elétrica no local, que
está a cargo da concessionária que administra o servi-

ço no município- Companhia de Força e Luz-CPFL.
Tão logo a mesma
finalize os serviços, a construtora providenciará a conclusão dos arremates das
casas, tais como reposição
de vidros, colocação da
fiação e outros.
Até a entrega oficial, a responsabilidade pelas unidades é da construtora que mantém contrato
com a Caixa Econômica Federal. Entre as cláusulas do
mesmo estão a entrega das

unidades em perfeitas condições e legalizadas.
Em Itapetininga, o
Programa Minha Casa, Minha Vida atende àquelas famílias com renda até três salários mínimos, que não
possuem casa própria.
As novas moradias contarão com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área externa com tanque, num investimento total de R$15.078.000,00, valor
que inclui as despesas de legalização dos imóveis.

As famílias que receberão as unidades, já foram cadastradas pela Prefeitura de Itapetininga e o critério de seleção segue o normativo estipulado pela Caixa
Econômica Federal, respeitando a Portaria nº 140 do
Ministério das Cidades, bem
como a Lei Municipal nº
5.264/2008, priorizando
assim as famílias com maior
grau de vulnerabilidade.
A entrega das chaves das casas estão prevista para o mês de agosto.
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Casas do Rechã estão em fase de
finalização

A Prefeitura de
Itapetininga trabalha na fase
de finalização das 100
unidades habitacionais,
pelo regime de autoconstrução (mutirão), no empreendimento denominado
Itapetininga I, no Distrito do
Rechã. As moradias são
compostas por sala, dois
quartos, cozinha e banheiro,
com área total construída de
43,13 m².
No momento, a Secretaria de Obras e Serviços
realiza a construção de
calçadas na área. Dentro de
alguns dias, será dado início
ao plantio de árvores e gramas na entrada de todas as
unidades do local.

Unidades do Rechã
O sonho da casa
própria no Distrito do Rechã
só foi possível após a realização de diversas reuniões
entre o chefe do Executivo,
Prefeito Roberto Ramalho, e
representantes do CDHU.
As obras tiveram
início no ano de 2005 e no
mesmo ano, outro convênio

foi celebrado, visando
recursos para a execução de
outras obras de infraestrutura no local.
Em outubro de
2010, a Administração
Municipal conseguiu junto
ao CDHU recursos financeiros destinados à aquisição de material de construção e também para a execução de pavimentação asfáltica.
No local, foram
realizados ainda, os serviços
de drenagem, guias e sarjetas, dotando assim o empreendimento de toda a
infraestrutura necessária
para a entrega das unidades
habitacionais. É importante
dizer que, originalmente, não
estavam previstas as obras
de infraestrutura no projeto.
Vale ressaltar que todas as
famílias que fazem parte do
programa não pagam qualquer taxa pelas casas.
As mesmas só
passarão a pagar pelo imóvel, após a entrega oficial,
que está prevista para 2ª
quinzena de julho deste ano.

Prefeitura de Itapetininga trabalha na regularização de
loteamento

A Prefeitura de Itapetininga, em parceria com
a Secretaria de Estado de
Habitação do Estado de São
Paulo, trabalha na regularização de um loteamento localizado no Distrito do
Rechã.
O processo de regularização integra o Programa Cidade Legal e irá
atender cerca de 70 famílias
que moram atualmente de
maneira irregular no local e
que no futuro receberão o

título do imóvel, como proprietários.
Com o início efetivo do processo de regularização, já terá início dentro
da próxima semana, numa
parceria com a Companhia
de Saneamento Básico do
Estado de São PauloSABESP, a ligação de toda
a rede de água das unidades. A próxima etapa será
a colocação de rede de
esgoto.
Para se beneficiar

deste programa, os moradores devem trazer os documentos necessários, que
foram previamente solicitados, no Departamento de
Habitação, da Secretaria de
Planejamento, da Prefeitura
de Itapetininga.
A Prefeitura de Itapetininga está localizada na
Praça dos Três Poderes nº
1000, Jardim Marabá.
Outras informações pelo telefone 33769625.
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Mais de 190 condutores de Táxi
receberam o certificado do curso de
especialização profissional

A Administração
Municipal sempre preocupada com a organização e
prestação dos serviços de
táxis no município de Itapetininga sancionaram e promulgaram a Lei Municipal nº
5.414, de 02 de dezembro de
2010, regulamentada pelo
Decreto nº 764, de 21 de
junho de 2011, atribuindo à
Secretaria de Trânsito e
Cidadania o gerenciamento
e fiscalização desse serviço
em parceria com as secretarias de Administração e
Finanças e de Negócios Jurídicos.
Para que essa atividade adquirisse uma característica distinta na prestação do serviço social com
excelência, visando melhor
atender o cidadão Itapetiningano, os veículos passaram a ser distinguidos com
cores especificas, faixas,
inscrições, números identificadores e telefones para reclamações e elogios aos
seus condutores.Além disso, tendo consciência da importância do serviço de táxi
e também com o intuito de
melhorar ainda mais o
trabalho que é realizado no
município, a Prefeitura de
Itapetininga realizou nos
últimos meses um curso de
especialização profissional
para condutores e proprietários de táxi.
Nesta quinta-feira
(dia 30), a Prefeitura de Itapetininga realizou a formatura do curso e também, a
entrega do CONDUTAX
(Credencial de Motorista de
Táxi), cadastro pessoal e intransferível que habilita o cidadão (pessoa física) a exercer esta atividade no mu-

nicípio.
A cerimônia, realizada no Polo Municipal em
Educação a Distância Chopin Tavares de Lima (UAB),
contou com a participação
de autoridades locais, do
Secretário de Trânsito e Cidadania, Josué Álvares Pintor, Secretário de Negócios
Jurídicos Renê Vieira da
Silva Junior, do Vereador
Marcos Cunha, representando o Presidente da Câmara Municipal, do Diretor da
10ª Ciretran Circunscrição
Regional de Itapetininga,
Rafael Domingos Granato
Junior, do representante do
Tenente Coronel PMESP (
Comandante do 22º BPMI),
o 2º Tenente Claudino Lopes
dos Santos e do Prefeito de
Itapetininga, Roberto Ramalho. Além disso, após a
solenidade taxistas, fami-liares e autoridades se confraternizaram em um coquetel.Estiveram presentes na
formatura cerca de 700
pessoas.
De acordo com o
Prefeito de Itapetininga, a
iniciativa foi muito importante para aprimorar o atendimento que é prestado, contribuindo também,
para a valorização dos
profissionais que trabalham
diariamente nas ruas do
município.
Divididos em cinco grupos, com 51 horas/
aula de duração, os motoristas tiveram em 11 dias, aulas
sobre legislação de trânsito,
direção defensiva, primeiros
socorros, meio ambiente,
atendimento ao usuário,
relacionamento interpessoal
e contextos históricos de
Itapetininga.
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