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Foto da Semana

Uma iniciativa do vereador, Benê Rolim e da Administração Municipal foi homenageado o
Funcionário Público Municipal, José Augusto Rodrigues.
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CIDADE SEGURA

Trânsito das ruas da Vila Santana será alterado
a partir do dia 18

Sempre pensando
em garantir a segurança de
pedestres e motoristas, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio de sua Secretaria
de Trânsito e Cidadania,
trabalha para melhorar o
trânsito no município
No próximo dia 18,
a Secretaria de Trânsito e
Cidadania, conforme os
Termos do Parágrafo 2º, do
Artigo 95, do Código de
Trânsito Brasileiro, atendendo os anseios dos moradores da Vila Santana, fará
alterações de fluxo de
trânsito em várias ruas do
bairro.
Com as alterações,
várias ruas terão sentido
único de trânsito, exatamente por serem ruas estreitas
ou com traçado geométrico
sinuoso, da seguinte forma:
A Rua Gertrudes
Domingues Laureano, sobe
sentido único – Bairro x
Centro, até a Rua Francisco
Corrêa Franco, que terá

sentido único da Rua
Gertrudes Domingues
Laureano até a Rua Antonio
de Almeida Leme, que terá
mão-dupla de direção, com
proibição
de
estacionamento do lado
direito de quem desce,
sentido Marginal Ribeirão
dos Cavalos.
Também sofrerão
alterações de sentido de
fluxo, as Ruas: João dos
Santos Reigota, desce
sentido Marginal Ribeirão
dos Cavalos; Manoel M.
Siqueira, sobre sentido
Francisco Corrêa Franco; a
Ely, desce sentido Marginal
Ribeirão dos Cavalos; a
Edson Paschoal Soares,
desce sentido Marginal
Ribeirão dos Cavalos; a
Francisco Camargo Mello,
sobre sentido Rua Santana;
a Hilda, desce sentido
Marginal Ribeirão dos
Cavalos; a José Bicudo de
Almeida, sobre sentido Rua
Santana.

A Rua Santana por
sua vez terá sentido único
de trânsito, desde a Rua
Sebastião Chioquetti; até a
Rua Júlio Prestes.
Outras alterações bem
sucedidas
Recentemente, a
Secretaria de Trânsito e
Cidadania realizou alterações na Avenida Professor
Francisco Válio, no trecho
que compreende as Ruas
Salvador de Oliveira Leme Sarutayá e Pedro Voss. Com
a alteração, os condutores
que transitam pela Avenida,
no trecho citado, têm um
único sentido de direção, o
centro-bairro. Melhorando
o trânsito dos veículos na
região e evitando assim,
acidentes.
Outra alteração
bem sucedida realizada foi
na rotatória localizada entre
as avenidas José de Almeida Carvalho e Cyro Albuquerque. Com as alterações,
quem passa pela via é obri-

gada a fazer o contorno,
sendo que, a preferência de
mãos é de quem está
contornando a rotatória e
não de quem vem das avenidas. Mudança como esta
também foi realizada
recentemente pela Adminis-

tração Municipal em outro
ponto importante da cidade,
a rotatória entre as vias João
Olímpio de Oliveira, Marginal Chaquib Ozi (Chá) e
Pedro Voss.Conforme informações do Secretário de
Trânsito e Cidadania, Josué Ál-

vares Pintor, outras mudanças serão realizadas em breve,
como a da rua Quintino Bocaiúva, onde serão instaladas sinalização vertical,
sinalização para pedestres,
lombadas, além de mudança de mão.

Tiro de Guerra realiza formatura dos Atiradores

Dia 25 de novembro aconteceu no Tiro de
Guerra 02-076 de Itapetininga a formatura dos atiradores da turma de 2011. Coordenada pelo Chefe de
Instrução do TG, Sub.Tenenente Alexssandro Lucas
Costa e pelo Sub Tenente
João Iram Costa, a solenidade contou com a presença
de pais e familiares dos atiradores, além de autoridades civis e militares, como o
Prefeito de Itapetininga,
Roberto Ramalho Tavares, o
Secretário de Trânsito e
Cidadania de Itapetininga,
Cel Josué Alvares Pintor, o
Tenente do Exército Brasileiro Uilton Canedo Goes, o
Tenente da Policia Militar
Jorge Antonio Rodrigues
Batista, o Presidente do Núcleo da Sociedade dos Veteranos de 32/MMDC “Paulistas de Itapetininga! Às

Armas!!”, o Primeiro-Tenente da Reserva Jefferson Biajone e o Ex-Combatente da Segunda Guerra Mundial, Victorio
Nalesso.
Na oportunidade o
Prefeito de Itapetininga e Diretor do Tiro de Guerra 02076, Roberto Ramalho Tavares, recebeu a Medalha de
Mérito Cívico Militar. A medalha e seu respectivo diploma foram concedidos pela Academia Brasileira de
Medalhística Militar em reconhecimento a contribuição para o desenvolvimento
e o estreitamento das relações entre civis e militares,
concorrendo para a integração da sociedade pelos
seus atos meritórios, sociais
e culturais representados pelo
Tiro de Guerra e na preservação da memória e dos feitos de
nossos veteranos da II Guerra
Mundial de Itapetininga.
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ATOS DO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA/SP
AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 218/2011 - Processo nº 292/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item Objeto: Aquisição De Equipamentos
De Informatica Para O SAMU (Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - Secretaria Municipal De
Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 22.12.2011 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2011 - Processo nº 293/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: Aquisição de Móveis Para
Escolas Municipais De Ensino Fundamental – Secretaria Municipal de Educação. INICIO DA SESSÃO:
Dia 22.12.2011 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2011 - Processo nº 295/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço Por Lote OBJETO:
Contratação de Empresa para fornecimento de peças e equipamentos de informática, Conforme
especificações do anexo I do edital – Secretaria Municipal de Administração e Finanças, INICIO DA
SESSÃO: Dia 27.12.2011 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011 - Processo nº 296/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar
condicionado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Hospital Regional de Itapetininga,
conforme especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 27.12.2011 a partir das 10:00
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011 - Processo nº 297/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço por Item OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de Tonner para a Secretaria Municipal de Administração e
Finanças e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações do anexo I do
edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 27.12.2011 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 223/2011 - Processo nº 298/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço por Item OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de capas de chuva e luvas de algodão para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços, conforme especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia
27.12.2011 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 224/2011 - Processo nº 299/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço por Item OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de Arame recozido e barras de ferro para a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços, conforme especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia
27.12.2011 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 225/2011 - Processo nº 300/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço por KM e Horas
OBJETO: Contratação de empresa para locação de motoniveladoras para manutenção de estradas rurais
e locação de caminhões para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme
especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 28.12.2011 a partir das 10:00 horas.
LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 226/2011 - Processo nº 301/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Km OBJETO: Contratação de empresa de
transporte com veiculo adaptado para alunos das salas de atendimento educacional especializado (AEE)
e veículos de no mínimo 15 lugares para a Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação,
conforme especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 28.12.2011 a partir das 14:00
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2011 - Processo nº 303/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço por Item OBJETO:
Aquisição de repelentes para as ações de bloqueio e combate ao Aedes Aegypti – Secretaria Municipal de
Saúde, conforme especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 29.12.2011 a partir das
09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 228/2011 - Processo nº 304/2011.
MODALIDADE: Pregão Presencial (Ata de Registro de Preço) TIPO: Menor Preço por Item OBJETO:
Contratação de empresa para o fornecimento de Cimento CP II F-32 50 kg para a Secretaria Municipal
de Obras e Serviços, conforme especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Dia 29.12.2011
a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 14/2011
- Processo nº 302/2011. MODALIDADE: Tomada de Preço TIPO: Menor Preço Global OBJETO:
Contratação de empresa para execução dos Serviços de Construção com fornecimento de Material e Mão
de Obra do Prédio onde funcionará o CRAS(Centro de referencia de Assistência Social), conforme
memorial descritivo, planilha e cronograma anexos ao processo. DATA DE ABERTURA: Dia 28.12.2011
a partir das 10:30 horas. OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de
licitações. Maiores Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais,por
fax, e-mail e/ou correio. As sessões serão realizadas no Paço Municipal, 1° andar, localizado na Praça dos
Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 178/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 178/
2011 - Processo n.° 242/2011, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de artigos de
vestuário e botinas de identificação e segurança para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Obras e Serviços (Ata de Registro de Preços), datada de
26 de outubro de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto
licitado ao proponente:1)GBR Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções Ltda LOTE Nº 01 no valor
total de R$ 11.354,90 (onze mil e trezentos e cinqüenta e quatro reais e noventa centavos)2) Josué Viana
Maranho Me LOTE Nº 02 no valor total de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)
3) Omytto Uniformes Industria e Comércio Ltda EPP
LOTE Nº 03 no valor total de R$ 9.669,00 (nove mil e seiscentos e sessenta e nove reais)4) Triécia
Moda Malharia Ltda EPP LOTE Nº 04 no valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 182/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 182/
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2011 - Processo n.° 246/2011, que objetiva a aquisição de equipamentos de informática para o Departamento
de Tecnologia e Informação, Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de negócios jurídicos,
através do programa nacional de apoio a gestão Administrativa e Fiscal do Município - PNAFM, contrato
nº. 0340539/2010/OC-BR, firmado entre a União e o BID, datada de 31 de outubro de 2011, com a
presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1)Blackout Magasin Ltda ITEM: 01- 02 und - servidor com 01 processador servidor em rack 1u (kit
incluído) MARCA: dell modelo poweredge r210 – VALOR UNIT.: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos
reais) ITEM : 05–01 und - notebook - modelo 2- MARCA: lenovo t410 – VALOR UNIT.: R$ 3.450,00
(três mil quatrocentos e cinquenta reais) ITEM: 07 - 03 und - notebook modelo i – MARCA: dell vostro
v131 – VALOR UNIT.: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) ITEM: 08 – 01 und impressora laser
mono i – MARCA: Lexmark modelo e260dn – VALOR UNIT.: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
ITEM: 12 – 08 und - impressora laser monocromatica – MARCA: Lexmark t654dn – VALOR UNIT.: R$
4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) ITEM: 13- 03 und. - hd externo 500gb pocket - MARCA:
Hitachi modelo mobile black 500gb la – VALOR UNIT.: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) ITEM: 14
– 02 und - hd externo 1tb com rede – MARCA: seagate black armor nas 110 – VALOR UNIT.: R$ 460,00
(quatrocentos e sessenta reais)
2)Omega Brasil Soluções em Inf. Importação e Exportação e Representações Ltda - ITEM: 02 - 01 und
- chave comutadora kvm kvm usb 8 portas- MARCA:
hp proliant dl 120 g7 – VALOR UNIT.:
R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) ITEM: 03 – 06 und - switch switch de acesso – MARCA:
switch cisco sbs pro esw 520 – VALOR UNIT.: R$ 2.125,00 ( dois mil cento e vinte e cinco reais) ITEM
: 09 - 01 - und
- storage 8tb para rack – MARCA: storage qnap rack ts-419u+ - VALOR UNIT.: R$
17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) – ITEM: 15 – 02 und - memoria ddr3 4gb – MARCA:
kingston – VALOR UNIT.: R$ 130,00 (centro e trinta reais) ITEM: 16- 02
und.- memoria ddr3
4gb notebook – MARCA: Kingston – VALOR UNIT.: r$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
3) Celso Antonio Avancini Junior Me ITEM: 04 - 01 und - impressora a3 – MARCA: hp modelo officejet
k8600 – VALOR UNIT.: R$ 1.298,55 (hum mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco
centavos) ITEM: 06 – 01 und - impressora laser colorida – modelo ii - MARCA: hp modelo 3225 - R$
2.491,61 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)
4) Leandro Martins Vieira Me
ITEM: 10 – 01 und.- projetor multimídia – MARCA: epson s10 tela visograf – VALOR UNIT.: R$
1.759,00 (hum mil setecentos e cinquenta e nove reais)
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 193/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 193/
2011 - Processo n.° 260/2011, que objetiva a aquisição de veiculo “zero km” para o Centro
Profissionalizante Municipal - CEPROM, datada de 16 de novembro de 2011, com a presença do
Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o
procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: Sanmar Administradora de
Bens e Empreendimentos Ltda
ITEM 01 – 01 und - carros 0 (zero) km., com capacidade mínima 5 passageiros, ano modelo mínimo
2011/2012, na cor branca, 5 portas, motor mínimo 101cv, 8 válvulas, potência mínima 1.4, movido à
álcool/gasolina (bi-combustível), com direção hidráulica, vidro e travas elétricos nas portas dianteiras,
garantia de 2 anos. MARCA Chevrolet Corsa Flexpower 1.4 - VALOR UNIT. R$ 33.000,00 (trinta e três
mil reais)
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 194/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 194/
2011 - Processo n.° 261/2011, que objetiva a aquisição de aparelhos de ar condicionado para o Departamento
de Comunicação e Imprensa, Sala de Leis, Decretos e Portarias e Sala do Secretário de Gabinete, datada de
16 de novembro de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto
licitado ao proponente: Hemiza Comércio de Peças Serviços Ltda Epp ITEM 01- 03 und - ar condicionado
modelo split, com capacidade de 18.000 btu‘s/h, com controle remoto sem fio, frio, 220v, com
fornecimento de materiais e serviço de instalação, os equipamentos serão instalados nas seguintes salas do
paço municipal, na sala do departamento de comunicação e imprensa, na sala de leis, decretos e portarias,
e na sala do gabinete do secretário. MARCA:
Midéia – VALOR UNIT.
R$ 2.200,00 (dois
mil e duzentos reais) – VALOR TOTAL R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 196/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 196/
2011 - Processo n.° 263/2011, que objetiva a aquisição de equipamento para o Hospital Regional de
Itapetininga, datada de 18 de novembro de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de
Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1) Odair José da Silva Comércio e Serviços Me ITEM 1 - 2 PÇ - Marca passo externo monocameral 3077
MARCA Jude Medical – VALOR UNIT. R$ 8.066,00 (oito mil e sessenta e seis reais) – ITEM 2 -6 PÇ Eletrodo TEMPORÁRIO 5 F COD. 401641 MARCA Jude Medical - VALOR UNIT: R$ 460,00
(quatrocentos e sessenta reais) item 3 - 6 PÇ - Introdutor fast cath 6 f com sleeve cod. 406103 - MARCA
Jude Medical - VALOR UNIT. R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) totalizando o valor R$
21.022,00 (vinte e um mil vinte e dois centavos)
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 198/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 198/
2011 - Processo n.° 265/2011, que objetiva a contratação de empresa de transporte com veículo adaptado
para alunos das salas de atendimento educacional especializado (AEE)- Secretaria Municipal de Educação,
datada de 21 de novembro de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta
Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o
objeto licitado ao proponente:
1)Locadora de Veículo Loc Fischer Transportes LTDA ME
ITEM
01 - 10.295
KM - transporte escolar para alunos das salas de aee nas escolas relacionadas
abaixo pelo periodo de 3 meses perfazendo um total de 10.295 km com veiculo adaptado de 15 lugares e
com no minimo 03 lugares para cadeirantes, com motorista e monitor sob responsabilidade da empresa
contratada. o serviço devera ocorrer de segunda a sexta-feira no período da manha e tarde, utilizará um
veiculo (no minimo para 03 cadeiras), com um motorista e um monitor. a empresa será responsavel pelas
despesas com a manutenção do veículo, combustivel, motorista, monitor, encargos tributarios e trabalhistas.
percurso a ser percorrido será de 145 km diários para as escolas relacionados a seguir:
EE. PROFª CORINA CAÇAPAVA BARTH – VL JUDITE
MARIA CECILIA R. NALESSO - JD FOGAÇA,
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PROF EDISON DE ABREU SOUZA – JD MONTE SANTO,
PROF. ASTOR VASQUES LOPES - JD BRASIL,
PROF.ª EVANILDE S. OLIVEIRA - VILA PRADO,
EMEF PROF.ª ZARIFE YARED – RUA PEDRO MARQUES – E EMEIF YOLANDA CARVALHO
PINTO – CENTRO
VALOR UNIT R$ 3,65 ( três reais e sessenta e cinco centavos) VALOR TOTAL R$ 37.576,75 (trinta
e sete mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 200/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 200/
2011 - Processo n.° 267/2011, que objetiva contratação de empresa de fornecimento de cintas braçadeiras
em aço para postes – Setor de Iluminação Pública - Secretaria Municipal de Obras e Serviços (Ata de
Registro de Preços), datada de 21 de novembro de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe
de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1)Paloma Aparecida de Freitas Silva Capão Bonito ME
ITEM 01- 150 und -cinta braçadeira em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4" espessura, 160mm de
diâmetro com parafuso, galvanizado a fogo par poste circular, sem parafuso. MARCA: konesul VALOR
UND
R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos)ITEM: 02 – 200 und - cinta braçadeira em chapa de
aço de 1,5", largura e 1/4" espessura, 170mm de diâmetro com parafuso, galvanizado a fogo par poste
circular, sem parafuso. MARCA: konesul VALOR UNIT, R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco
centavos) item: 03 – 200 und - cinta braçadeira em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4" espessura, 180mm
de diâmetro com parafuso, galvanizado a fogo par poste circular, sem parafuso. MARCA : konesul
VALOR UNIT. R$ 14,59 (quatorze reais e cinquenta nove centavos) item: 04 - 200
und
cinta braçadeira em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4" espessura, 190mm de diâmetro com parafuso,
galvanizado a fogo par poste circular, sem parafuso. MARCA:
konesul VALOR UNIT. R$ 14,96 (quatorze reais e noventa e seis) item: 05 – 200 und -cinta braçadeira
em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4" espessura, 210mm de diâmetro com parafuso, galvanizado a fogo
par poste circular, sem parafuso. MARCA: konesul – VALOR UNIT. R$ 15,92 (quinze reais e noventa e
dois centavos) item: 06 – 200 und - cinta braçadeira em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4" espessura,
220mm de diâmetro com parafuso, galvanizado a fogo par poste circular, sem parafuso. MARCA: konesul
– VALOR UNIT. R$ 16,34 (dezesseis reais e trinta e quatro centavos) ITEM: 07 – 50 und - cinta
braçadeira em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4" espessura, 270mm de diâmetro com parafuso, galvanizado
a fogo par poste circular, sem parafuso. MARCA: konesul VALOR UNIT: R$ 19,47 (dezenove reais e
quarenta e sete centavos) ITEM: 08 – 50 und - cinta braçadeira em chapa de aço de 1,5", largura e 1/4"
espessura, 280mm de diâmetro com parafuso, galvanizado a fogo par poste circular, sem parafuso.
MARCA: konesul – VALOR UNIT. R$ 19,78 (dezenove reais e setenta e oito centavos).
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 202/2011
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 202/
2011 - Processo n.° 269/2011, que objetiva a aquisição de cadeiras secretarias fixas conforme especificações
do anexo I para Secretaria Municipal de Promoção Social, datada de 22 de novembro de 2011, com a
presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente: 1)Mario Augusto Silva
Pereira EPP ITEM: 01- 108 und - Cadeiras secretaria fixa – MARCA: Cavaletti Modelo 4006S – VALOR
UNIT.: R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) – VALOR TOTAL.: R$ 22.032,00 (vinte e dois mil e trinta
e dois reais)
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 205/2011- De posse dos documentos que compõem o
processo licitatório da modalidade Pregão Presencial n.º 205/2011 - Processo n.° 274/2011, que objetiva
a contratação de empresa para construção de mureta com alambrado na área onde será instalado o novo
Centro de Educação Complementar – CEC – Secretaria Municipal de Educação, datada de 28 de novembro
de 2011, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de
Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao
proponente:
1) Fabrica de Telas e Arames Itapetininga Ltda EPP ITEM: 01- 01 sv - CONSTRUÇÃO DE MURETA
COM ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DA ÁREA ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO CENTRO
DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR. – VALOR TOTAL: R$ 38.073,00 (trinta e oito mil e setenta e
três reais)
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 11/2011 – PROCESSO N°: 271/
2011 – OBJETO: - Outorga de Concessão Onerosa do Lote Único de Serviço de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros do Município de Itapetininga (SP), previsto para abertura no dia 12/12/2011 as
10:00 hs. Comunicamos a SUSPENSÃO do referido processo em virtude da determinação do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. eventuais retificações/alterações bem como outras providencias
determinadas referente ao processo, serão comunicados com a respectiva publicação para o conhecimento
público.
Itapetininga, 08 de dezembro de 2011. ROBERTO RAMALHO TAVARES - Prefeito Municipal

Art. 1º O “caput” do artigo 12 da Lei Complementar n° 13, de 29 de dezembro de 2.003 passa a ter a
seguinte redação, com complementação de dois incisos e dois parágrafos:
“Art. 12 As isenções de que trata o artigo anterior e seu parágrafo único, assim como toda e qualquer
legislação que se refira ao tema da isenção tributária no âmbito do município de Itapetininga, obriga o
contribuinte que se enquadrar nos requisitos legais a cumprir os seguintes requisitos, sob pena de perda do
benefício fiscal no ano subseqüente:
I-Requerer o benefício até o 20° (vigésimo) dia útil do mês de novembro do ano que antecede o de
concessão do benefício;
II-Juntar ao pleito os documentos probatórios de cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei para a
concessão;
§ 1° A documentação apresentada com o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais
exercícios, desde que os novos pleitos sejam acompanhados de declaração sob as penas da lei, de que o
contribuinte não tenha sofrido qualquer alteração quanto às condições constantes na documentação já
apresentada.
§ 2° No caso de empresas que se constituam e se instalem no município dentro do exercício para o qual não
se tenha requerido a isenção no prazo estabelecido pelo “caput”, poder-se-á, se ainda pendente o tributo
de pagamento, concedê-la na proporção dos meses restantes do referido exercício, caso em que se
determinará o cancelamento do próprio lançamento correspondente, no montante da isenção.” (N.R.)
Art. 2º Fica revogado o ‘parágrafo único’ do art. 12 da Lei Complementar nº 13, de 29 de dezembro de
2003.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO – 088/2011
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso
Público nº 002/2008, abaixo relacionada para que compareça munida dos documentos exigidos no referido
Edital, no período de 12 a 16 de dezembro de 2011, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de
Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para
manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.
Cargo: Serviços Gerais – Ref. 03
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
MARIA DO C. DE JESUS ARRUDA BACHIEGO
23.506.025-2
78º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 07 de dezembro de 2011.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Parágrafo único. As atribuições do cargo acima constarão no anexo I da presente Lei Complementar.
Art. 2º O critério adotado para a remuneração dos Cargos criados de Professor Substituto PEB I será o de
27 (vinte e sete) horas/ aula para atuação na educação infantil e 32 (trinta e duas) horas/aula para atuação
no Ensino Fundamental, sendo calculado sobre o valor da faixa salarial.
Art. 3º O critério adotado para a remuneração dos Cargos criados de Professor Substituto PEB II será o de
32 (trinta e duas) de horas/aula para atuação no Ensino Fundamental, sendo calculado sobre o valor da
faixa salarial.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão atendidas com recursos previstos nas
dotações consignadas no orçamento vigente e nos futuros.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI COMPLEMENTAR Nº 43, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Altera o artigo 12 e seu parágrafo único, acrescendo incisos e o parágrafo segundo, da Lei Complementar
n° 13, de 29 de dezembro de 2003 e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

LEI COMPLEMENTAR Nº 44, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Cria cargos no quadro permanente de pessoal da Administração Pública Municipal e dá outras providências.”
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica criado no quadro de pessoal de provimento efetivo, anexo III, instituído pela Lei Complementar
nº 03 de 10 de dezembro de 1998 e alterações propostas pela Lei Complementar nº 21 de 05 de outubro
de 2007, com alterações que lhes forem introduzidas posteriormente, os cargos a seguir relacionados:

LEI Nº 5.484, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispõe sobre a concessão de abono salarial 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° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, aos funcionários municipais, no mês de dezembro
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de 2011, um abono salarial de R$ 200,00 (duzentos reais).
Parágrafo único. O benefício de que trata o caput é extensivo aos inativos, pensionistas e servidores do
Regime Próprio de Previdência Social.
Art. 2º O servidor, o aposentado ou o pensionista, que eventualmente acumulem cargos, empregos ou
funções públicas, serão contemplados uma única vez com a bonificação prevista no artigo anterior.
Art. 3º O Servidor não fará jus ao abono salarial, no interstício de 02 (dois) anos anteriores a publicação
da presente Lei, quando:
I - Ter se licenciado ou afastado, do exercício do cargo, emprego ou função, com prejuízo total ou parcial
da remuneração, salvo o servidor que se afastar por motivo de doença, devidamente comprovada.
II - Ter sofrido pena de suspensão.
III - Ter falta injustificada ao serviço, por período superior a 05 (cinco) dias consecutivos ou alternados.
IV - Ter sido condenado a pena privativa de liberdade por sentença judicial, transitado e julgado.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.483, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispõe sobre a concessão de abono salarial 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. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder, aos funcionários, no mês de dezembro de 2011, um
abono salarial no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Parágrafo único. O benefício de que trata o caput é extensivo aos inativos que recebem pela Câmara
Municipal de Itapetininga por terem se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho
de 1998.
Art. 2º Será contemplado uma única vez o servidor que acumule cargos, empregos ou funções públicas.
Art. 3º O servidor não fará jus ao abono salarial quando, no interstício de 2 (dois) anos anteriores a
publicação da presente Lei:
I - tiver se licenciado ou afastado, do exercício do cargo, emprego ou função, com prejuízo total ou parcial
da remuneração, salvo o servidor que se afastar por motivo de doença, devidamente comprovada;
II - tiver sofrido pena de suspensão;
III - tiver falta injustificada ao serviço, por período superior a 5 (cinco) dias consecutivos ou alternados;
ou
IV - tiver sido condenado à pena privativa de liberdade por sentença judicial transitada em julgado.
Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.482, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar na dotação orçamentária da
Câmara Municipal de Itapetininga, no valor que especifica, 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. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar na dotação orçamentária
da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais),
para atender às seguintes rubricas:
01 – Câmara Municipal
Valor
01.031.0001.2.001.3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R$
150.000,00
01.031.0001.2.001.3.1.91.13 – Obrigações Patronais – SEPREM
R$
40.000,00
01.031.0001.2.001.3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis
R$
5.000,00
Total R$
195.000,00
Art. 2° O recurso para cobertura do crédito adicional suplementar, referido no artigo anterior, será
coberto com a anulação parcial da rubrica da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de
Itapetininga, na seguinte conformidade:
01 – Câmara Municipal
Valor
01.031.0001.1.055.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$
195.000,00
Total R$
195.000,00
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de novembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.485, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de energia elétrica e de telefonia no
Município de Itapetininga a retirar gratuitamente os postes irregulares no Município de Itapetininga, 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. 1º Ficam as empresas concessionárias que detenham a concessão de energia elétrica e de telefonia no
município de Itapetininga obrigadas a retirar e reposicionar, gratuitamente, os postes irregulares no
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município de Itapetininga.
Parágrafo único. Consideram-se irregulares os postes localizados em frente às garagens, postes fora de
alinhamento em vias pavimentadas e também em vias não pavimentadas, e quaisquer postes que apresentem
perigo à população.
Art. 2º O munícipe, ou a instituição interessada, terá que oficiar à empresa concessionária responsável
pela instalação do poste irregular, através de protocolo, a qual terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável
por igual período, para sanar o problema.
Parágrafo único. A empresa concessionária de energia elétrica ou de telefonia terá o prazo de 15 (quinze)
dias, prorrogável por igual período, para manifestação a respeito da solicitação feita pelo munícipe ou
instituição interessada de retirada de poste irregular.
Art. 3º Os postes devem ser posicionados e implantados, sempre que possível, na intersecção do alinhamento
longitudinal da via pública definido para a implantação da rede de energia, com a extensão imaginária da
divisa dos imóveis, seguindo o padrão estabelecido pela legislação urbanística que define o tamanho dos
lotes em cada região.
Art. 4º Os projetos de extensão, reforma ou quaisquer outras obras que exijam a instalação de postes
devem ser submetidas à aprovação prévia do município.
Art. 5º O não cumprimento desta Lei acarretará:
a.)Advertência à empresa concessionária, se não houver a solução do problema no prazo estabelecido no
art. 2º desta Lei;
b.)Multa de 10 (dez) a 500 (quinhentos) UFM – Unidade Fiscal do Município, por dia à empresa
concessionária responsável pelo poste irregular.
Art. 6º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.486, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dá o nome de Veranice Costa Tatino a Unidade Básica de Saúde situada no Bairro Vila Santana 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. 1º Passa a denominar-se Veranice Costa Tatino o prédio destinado a abrigar a Unidade Básica de
Saúde, localizada na Rua Urias de Campos s/n, no Bairro da Vila Santana.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.487, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispõe sobre a reversão ao patrimônio público municipal de imóvel alienado, por doação, à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, através da Lei Municipal nº
5.205, de 4 de Dezembro de 2007, 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. 1º Fica revertido ao patrimônio público municipal, sem qualquer ônus para o município, o imóvel
representado pelo Lote 13 da Quadra F localizado no Jardim São Camilo, neste município, doado para a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, através da Lei
Municipal nº 5.205, de 4 de Dezembro de 2007.
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.488, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Altera disposições da Lei Municipal nº 5.440, de 25 de Maio de 2011, que autoriza o Município de
Itapetininga a proceder à doação com encargos de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais construídas
no Loteamento São Camilo, através do PAC/FNHIS e HIS, 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. 1º O Art. 2º da Lei Municipal nº 5.440, de 25 de Maio de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º As doações serão efetuadas mediante contrato de doação com encargos celebrado com a Doadora”;
(NR)
Parágrafo único. Posteriormente a assinatura do contrato de doação a que se refere o caput deste artigo,
deverá o beneficiário assinar escritura pública de doação com encargos, que ficará a cargo da Doadora, sem
qualquer custo para o Donatário, para posterior registro no cartório de registro de imóveis local.”
Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 10 da Lei Municipal nº 5.440, de 25 de Maio de 2011.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente, e serão suplementadas, se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
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LEI Nº 5.489, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Dispõe sobre a desafetação de bem público de uso especial e autoriza a sua venda, 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. 1º Fica desafetado do rol dos bens de uso especial, passando a integrar o rol dos bens dominicais do
Município, o imóvel abaixo descrito e caracterizado:
“Um prédio situado na Rua Aristides Lobo nº 278, 1º subdistrito desta cidade, constituído de casa e
respectivo terreno, medindo, dividindo e confrontando: pela frente, em 5,25 metros com a Rua Aristides
Lobo; de um lado, em 28,70 metros, com José Joaquim Lopes; de outro lado, em 28,70 metros, com
Camilo Simões de Almeida; e aos fundos com Leopoldina Maria da Conceição ou sucessores desses
confrontantes, fechando assim uma área de 150,40m2”.
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a vender a área desafetada de sua propriedade, com previsão na
Lei 8.666/93 e suas alterações.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.490, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
“Autoriza a abertura de crédito adicional especial, 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. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito adicional especial, no valor de R$
2.120.000,00 (Dois milhões e cento e vinte mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as
despesas destinadas à construção da Praça dos Esportes e da Cultura – PEC.
Art. 2º Os recursos para abertura do crédito adicional especial na forma do art. 1º, são oriundos do
convênio a ser firmado entre o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Itapetininga – recursos
do Orçamento Geral da União, decorrentes do excesso de arrecadação a verificar-se no presente exercício
no valor de R$ 2.120.000,00 (dois milhões cento e vinte mil reais).
Art. 3º Fica autorizado a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 e na LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2011, o crédito ora autorizado.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos sete dias de dezembro de 2011.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 813, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de abertura de crédito adicional suplementar na dotação orçamentária da Câmara
Municipal de Itapetininga, de acordo com a Lei nº 5.482, de 29 de novembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar na dotação orçamentária
da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais),
para atender às seguintes rubricas:
01 – Câmara Municipal
Valor
01.031.0001.2.001.3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R$
150.000,00
01.031.0001.2.001.3.1.91.13 – Obrigações Patronais – SEPREM
R$
40.000,00
01.031.0001.2.001.3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis
R$
5.000,00
Total R$
195.000,00
Art. 2° O recurso para cobertura do crédito adicional suplementar, referido no artigo anterior, será
coberto com a anulação parcial da rubrica da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de
Itapetininga, na seguinte conformidade:
01 – Câmara Municipal
Valor
01.031.0001.1.055.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$
195.000,00
Total R$
195.000,00
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 vinte e nove dias de novembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 814, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias que especifica e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando as festividades natalinas e fim de ano,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso o expediente nas repartições públicas municipais pertencentes à Administração
Direta e Autarquias, relativo aos dias adiante mencionados:
I - Dia 23 de dezembro de 2011 – sexta-feira;
II - Dia 30 de dezembro de 2011 – sexta-feira.
Art. 2º O expediente das repartições públicas municipais a que alude o art. 1º deste decreto terá início às
12 (doze) horas, relativo aos dias a seguir relacionados:
I - Dia 26 de dezembro de 2011 – segunda-feira;
II - Dia 02 de janeiro de 2012 – segunda-feira.
Art. 3º As horas não trabalhadas, serão compensadas oportunamente, de acordo com a necessidade de
cada Secretaria.
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Art. 3º As repartições públicas municipais que prestam serviços essenciais e de interesse público, que
tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados nos artigos 1º e 2º
deste decreto.
Art. 4º Competirá aos Secretários Municipais à expedição de instruções sobre o horário a ser observado,
bem como a organização das escalas e dos plantões, para os serviços que não possam sofrer interrupção.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos seis dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
DECRETO Nº 815, DE 6 DE DEZEMBRO 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 32.575, de 30 de dezembro de 2008, protocolado nesta Prefeitura
Municipal;
DECRETA:
Art. 1º Torna sem efeito o Decreto nº 481, de 1º de Janeiro de 2009.
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 cinco dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 816, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, de acordo com a Lei nº 5.490, de 7 de dezembro de
2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1.º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional especial, no valor de R$ 2.120.000,00
(Dois milhões e cento e vinte mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas destinadas
à construção da Praça dos Esportes e da Cultura – PEC.
Art. 2.º Os recursos para abertura do crédito adicional especial na forma do art. 1º, são oriundos do
convênio a ser firmado entre o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Itapetininga – recursos
do Orçamento Geral da União, decorrentes do excesso de arrecadação a verificar-se no presente exercício
no valor de R$ 2.120.000,00 (dois milhões cento e vinte mil reais).
Art. 3.º Fica autorizado à inclusão no PPA – Plano Plurianual 2010/2013 e na LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2011, o crédito ora autorizado.
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 sete dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete
PORTARIA Nº 466, DE 6 DE DEZEMBRO 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
A partir do dia 27/10/2011
NOME
R.G.
CLASS.
SILVIA CRISTINA DE CARVALHOCAMARGO CARDIM
19.637.825-4
497º
A partir do dia 11/11/2011
NOME
R.G.
CLASS.
WANCLEY DE MORAES
12.454.127-6
431º
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 467, DE 7 DE DEZEMBRO 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 46.290, de 05 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Filipi Rodrigues de Souza, Guarda Municipal, Ref. 02, lotado na
Secretaria de Gabinete, a partir de 05/12/2011.
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 468, DE 7 DE DEZEMBRO 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 46273, de 2 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura
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Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Aline Aparecida do Amaral Santos, Auxiliar de
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 01/12/2011, nos termos do artigo 135,
da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

PORTARIA Nº 469, DE 7 DE DEZEMBRO 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 13 de dezembro de 2011, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:Cargo: Auxiliar de Educação – Ref.07
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
ROSA VERÔNICA G. FABIANO ALVES
28.825795-X
349º
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 470, DE 7 DE DEZEMBRO 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 13 de dezembro de 2011, tendo em vista
a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2007, devidamente homologado, no cargo abaixo
relacionado:Cargo: Supervisor de Ensino
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
RENATA MARIA SANTOS DA SILVA
18.240.430-4
12º
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

EDITAL DE AUTUAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 206/11 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco Luiz Galão, Jardim Monte Santo, com inscrição cadastral
n. 06.23.015.0515.001, no valor de R$ 308,00 (Trezentos e oito 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,
- 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.

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 42/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Safir – Vale San Fernando, com inscrição cadastral n.
01.15.003.0737.001, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), mais um acréscimo de 20% (vinte por
cento) de taxa de administração, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), tendo em vista que deixou de
cumprir a Notificação n. 2.229/08/2011, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município
no dia 30 de setembro de 2011, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar
de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;

Luiz Carlos Cardoso
Diretora Departamento de Receita

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 35.784 de 28 de agosto de 2011;

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei Municipal n.º 3.147 de 09/08/1991

EDITAL Nº 004/2011 ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR I
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA,
através de sua Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no ECA e nos termos das Leis
Municipais nº 5.075, de 14/06/2006 e 5.267, de 11/06/2008, faz tornar público os nomes dos candidatos
aprovados na prova escrita de avaliação sobre conhecimentos específicos e redação realizada na data de
01/12/2011 para investidura ao cargo de Conselheiro Tutelar I, nos termos do Edital nº 001/2011 do
CMDCA de Itapetininga:

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita

- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 43/
2011 ao proprietário do imóvel sito a Rua Helio Ferreira Cerqueira – Jardim Fogaça, com inscrição
cadastral n. 01.13.028.0139.001, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinqüenta e dois reais), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 50,40 (cinqüenta reais e
quarenta centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 2120/08/2011, conforme
publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 30 de setembro de 2011, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado
o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;

- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo n. 35.119 de 28 de agosto de 2011;

- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Luiz Carlos Cardoso
Diretor Depto. Receita
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos
mesmos 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;
1-Rua José Benedito de Meira, Vila Nastri II – 01.14.124.0138.001.
2-Rua José Benedito de Meira, Vila Nastri II – 01.14.124.0108.001
3-Rua Zarife Yared, Vila Belo Horizonte – 01.03.085.0090.001 – 01.03.085.0100.001.
- 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 NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos
mesmos 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;
1-Rua Manoel Pacheco, Jardim Monte Santo – 06.23.005.0329.001.
2-Rua Ali Moussa Chouman, Vila Arruda – 01.03.025.0158.001
3-Rua Itapeva, Vila Arruda – 01.03.025.0142.001
4-Rua Joaquim Nunes da Costa – 06.23.024.0278.001
5-Rua Oziris M. Siqueira, Morada do Sol – 01.13.202.0210.001
6-Rua Chamuss Isaac, Vila Nova Itapetininga – 01.12.103.0114.001 – 01.12.103.0129.001.
7-Rua Francisco Erasmo G. dos Santos, Vila Nova Itapetininga – 01.12.103.0181.001 – 01.12.103.0209.001.
8-Rua Leonor Ayres de Camargo, Vila São José – 01.11.023.0415.001.
9-Rua Clementina dos Santos Theodoro, Vila Arruda – 01.03.023.0027.001
10-Rua João Lupion Filho, Vila Maria – 01.12.038.0644.001
- 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. 379/11 ao proprietário de um imóvel
sito a Rua Julio Mesquita Filho, Vila Nova Itapetininga, com inscrição cadastral n. 01.13.077.0200.001, 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. 2900/11 de 25.11.2011;
- 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. 387/11 ao proprietário de um imóvel
sito a Rua Heitor Calazans L. Moura, Vila Nova Itapetininga, com inscrição cadastral n. 01.13.078.0111.001 –
01.13.078.0146.001, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos 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. 3274/11 de 05.12.2011;
- 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

PREFEITURA DE ITAPETININGA
Extrato de Termo de Convênio nº 02/2011
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Conveniado: ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DOS DEFICIENTES FÍSICOS – APRISDEFI
Objeto: AÇÕES EM SAÚDE PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DA COMUNIDADE DE ITAPETININGA
Valor do Convênio: R$ 48.000,00 (12 MESES)
Assinatura: 30/11/2011
Vigência do Termo de Convênio: 30/11/2012
Itapetininga, 07 de dezembro de 2011
ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - AIP – ÁREA DE CONTROLE DE VETORES – VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Cientificamos a senhora Maria José de Lima Ramos sobre o Auto de Imposição de penalidade, Multa, AIP
nº 130, sendo seu prazo para recolhimento de 07 dias, considerando-se efetivada a notificação após de 05
dias da publicação, visto que a mesma recusou-se a receber via AR.
Carmelina Aguida Prince Marcondes
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 07de dezembro de 2011
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.2616/2011, Proc.0361/2011, São Paulo Secretaria da Educação. E.E. Jair Barth); (Prot.2565/
2011, Proc.0355/2011, Vanda Vaz Pinto Cantina – ME); (Prot.2382/2011, Proc.0335/2011, Marcos de
Oliveira); (Prot.3737/2011, Proc.0369/2011, R H Fernandes Comercial EPP)
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.2555/2011, Proc.0354/2011, Antonio de Fatima dos Santos – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.2847/2011, Proc.0111/2011, A.P.M da E.E. Profº Sebastião Villaça); (Prot.2848/2011, Proc.0108/
2011, A.P.M. da E.E. Profº Ataliba Julio de Oliveira); (Prot.2839/2011, Proc. 0236/2009, Misael Alexandre
de Oliveira Itapetininga – ME)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CNAE – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2830/2011, Proc.0100/2007, Matias Correa de Meira – ME)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2552/2011, Proc.0100/2002, José Otávio Vasques Ayres); (Prot.2532/2011, Proc.0115/2003,
Abel Pereira); (Prot.2621/2011, Proc.0126/2002, Fábio José Vaz); (Prot.2626/2011, Proc.0037/2005,
Jaime Simões Rodrigues); (Prot. 2622, Proc.0200/2002, José Ary de Almeida Filho); (Prot.2614/2011,
Proc. 0026/2001, Antonio José Vieira Frota); (Prot.2846/2011, Proc.0004/2009, Maria Cecilia Chieffi);
(Prot.2564/2011, Proc.0382/2010, Diagnóstico Interdisciplinar de Atendimento Ltda)
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESP. LEGAL – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 2740/2011, Proc. 0210/2009, Oswaldo Benedito Morelli, Prefeitura Municipal de Itapetininga,
PAPI); (Prot.2590/2011, Proc.0382/2010, Isabel Barros de Souza, Diagnóstico Interdisciplinar de
Atendimento Ltda)
ERRATA PUBLICAÇÃO SEMANÁRIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 285 DE 25/11/2011
(Prot.2686/2011/2011, Proc. 0200/2008, Prefeitura Municipal de Itapetininga, UBS Dr. Tuyoshi Honma,
Jd. Mesquita), onde se lê Deferimento de Renovação Licença de Funcionamento, leia-se Alteração de
Responsável Legal, Oswaldo Benedito Morelli.
Aline Cristiane Rocha Meira
Coordenadora da Vigilância Sanitária
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ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 080, de 06 de Dezembro de 2011.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 000788/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 33, § 1° e Artigo 34, Inciso I da Lei Municipal n° 4.297
de 28-07-1999 e Emenda Constitucional n° 41, de 19-12-2003, PENSÃO VITALÍCIA por morte do
funcionário municipal Pedro Soares da Silva à dependente MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA,
esposa, a partir de 25-11-2011.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itapetininga
AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar da Audiência
Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares, 251,
Centro, no dia 12 de dezembro de 2011, segunda-feira, às 16:00 horas, para debate e discussão sobre o
Projeto de Lei nº 98/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que altera a Lei nº 5.478, de 18 de
novembro de 2011, e dá outras providências.
Fuad Abrão Isaac
Presidente

PÁGINA 13

A Câmara Municipal de Itapetininga comunica a todos a seguinte:
ERRATA
Torna-se sem efeito a publicação do Ato da Mesa nº 37/2011, veiculada no Semanário Oficial de Itapetininga
do dia 02 de dezembro de 2011, ano VI, nº 286, página 17, suprindo esse defeito a publicação do Ato da
Mesa nº 36/2011.
Itapetininga, 07 de dezembro de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

ATO DA MESA Nº 36/2011
Dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara para realizar o processo licitatório que especifica, e dá
outras providências.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 7º, inciso XXII, do Regimento Interno da Casa,
R E S O L V E:
Art. 1º É concedida, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, autorização expressa para a
realização de processo licitatório visando à contratação de empresa de engenharia para adequação da nova
sede da Câmara Municipal de Itapetininga para instalações de ar condicionado, englobando infra-estrutura,
cabeamento, distribuição de circuitos, quadros e acessórios e infra-estrutura para instalação de ar condicionado
tipo split.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 07 de dezembro de 2011.
Fuad Abrão Isaac
Marcelo Nanini Franci
Presidente
Vice-Presidente
Antonio Marcos da Silva Polyceno
Marcos de Almeida Cunha
1º Secretário
2º Secretário
Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Nelson Martins Lopes Filho
Diretor de Recursos Humanos
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Praça de Esporte e Cultura do PAC II
do Governo Federal é aprovada pela
Câmara

A Câmara Municipal de Itapetininga aprovou,
em Primeira Discussão e
Votação, o Projeto de Lei

086-11, autorizando a
abertura de um crédito
adicional especial, no valor
de R$ 42.120.000,00, no

orçamento vigente, visando
atender às despesas destinadas à construção da Praça
dos Esportes e da Cultura.

Câmara aprova projeto
obrigando concessionárias
a realizar serviço gratuito
A Câmara Municipal de Itapetininga aprovou
o Projeto de Lei nº. 075/11
que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas
concessionárias de energia

elétrica e de telefonia no município, a retirar e reposicionar gratuitamente os postes
irregulares, que são aqueles
fora de alinhamento, em
frente às garagens e que

apresentem perigo. O munícipe ou instituição interessada deverá oficiar à empresa que terá prazo de 30 dias,
prorrogável por igual período para sanar o problema.

Vereadores pedem constituição de
grupo de trabalho para valorização
salarial de carreiras policiais

Lembrando que a
exigência de diploma universitário como requisito
para o ingresso às carreiras
de escrivão e investigador
de policia nenhuma melhoria
salarial trouxe para os mesmos, dois Vereadores, apresentaram requerimento solicitando ao Secretario Chefe

da Casa Civil Sidney Beraldo, à Secretaria de Gestão
Publica Cibele Franzese, ao
Secretario de Segurança
Publica Antonio Ferreira
Pinto, a constituição, o mais
breve possível, do grupo
previsto por recente lei complementar, de forma a ser
conquistada a valorização

salarial compatível com as
referidas carreiras policiais.Em outro requerimento, os
dois Vereadores solicitam ao
Presidente da Assembléia
Legislativa e às lideranças partidárias, a aprovação urgente
da PEC que assegura carreira
jurídica aos Delegados de
Policia do Estado de São Paulo.
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Reivindicada instalação de dispositivos
para estacionamento de bicicletas no
município

Chamando atenção para o estimulo ao transporte ativo “bicicletas”, um

Vereador está solicitando, a
adequação de quadras,
praças e escolas, para a

instalação de suporte dispositivos para o estacionamento de bicicletas.

Legislativo aprova projeto revertendo imóvel ao
patrimônio público municipal

A Câmara Municipal de Itapetininga aprovou
o Projeto de Lei n. 081/11 revertendo ao patrimônio publico municipal, sem qualquer ônus para o município,
o imóvel representado pelo

lote 13 da quadra F, localizado no Jardim São Camilo,
anteriormente doado para a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo,
CDHU através da Lei Muni-

cipal nº. 5205 de 4 de dezembro de 2007 em razão do referido lote não ter se enquadrado nos critérios e requisitos urbanísticos exigidos pela
CDHU, devendo ser substituído por outro lote.

Vereadores aprovam doação de 71 unidades
habitacionais no loteamento São Camilo

Os vereadores itapetininganos aprovaram o
Projeto de Lei nº. 087/11, do
Executivo, alterando os dispositivos de Lei Municipal
anterior que autorizava o
município a proceder à

doação de 71 unidades habitacionais no Loteamento
São Camilo. A alteração prevê agora que as doações serão efetuadas mediante contrato de doação com encargos, devendo o beneficiário

assinar escritura publica
com esses termos, ficando
os encargos à cargo da doadora, sem qualquer custo
para o donatário, para posterior registro no Cartório de
Registro de Imóveis.

Sugerido andamento dos projetos
município Verde e Azul e Pacto das
Águas
Considerando a
importância dos Projetos
Município Verde e Azul e
Pacto das Águas que
visam premiar os Municípios que desenvolverem

ações e projetos relevantes
voltados ao meio ambiente,
um Vereador está solicitando ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente,
informações sobre o

andamento desses projetos em Itapetininga lembrando que em 2009 nosso
município con-quistou o
Premio “Iniciativa Verde”.
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Pré-inscrição para o Programa
Habitacional em Distritos

As famílias que residem nos seis Distritos de
Itapetininga há mais de três
anos, com renda familiar de
até três salários mínimos,
não possuem casa própria
ou financiamento em qualquer estado e não foram
bene-ficiadas anteriormente
em programa de habitação
podem fazer sua pré-inscrição para o Programa Habitacional.
Confira as datas de
inscrição
Distrito da Conceição – Dia

12 de Dezembro
Distrito do Morro do Alto –
Dia 13 de Dezembro
Distrito do Gramadinho –
Dia 14 de dezembro
Distrito do Tupy – Dia 15
de Dezembro
Distrito da Varginha – Dia
16 de Dezembro
Distrito do Rechã – Dia 19
de Dezembro
As pré-inscrições
acontecem nas Agências
dos Correios dos Distritos
acima citados, no horário
das 9 às 17 horas.

CIDADE LEGAL

Campeonato Municipal de Futebol 2011 está chegando
ao fim

No próximo domingo (dia 17) a Prefeitura de
Itapetininga, por meio da
Secretaria de Esporte e
Lazer, realiza o Campeonato
Municipal de Futebol 2011.
Confira a tabela

Equipe de Itapetininga participará do “Top 16, melhores
do ano” da Liga Paulista de Tênis de Mesa

No próximo sábado (dia 10), na cidade de
Piracicaba, acontece o “Top
16, melhores do ano” da
Liga Paulista de Tênis de
Mesa. Esse evento reúne os
16 melhores jogadores de
cada categoria. Durante o
ano de 2011 foram disputadas 15 etapas num total de
25 cidades participantes e
mais de 1.500 atletas
participaram das disputas
em diversas categorias.
Itapetininga estará
sendo representada por 25
atletas que conseguiram
sua vaga durante a temporada, entre eles estarão
Tiago Abreu, líder do ran-

king na categoria rating c
masculino; Juliana Camargo,
2ª colocada no ranking na
categoria pré-mirim feminino; e Nataly Francine, 2ª
colocada na categoria mirim
feminino.
Já na categoria
pré-mirim feminino, vem a
maior chance de conquista
do evento com Nataly Fernanda, que é a líder do
ranking, podendo se tornar
campeã geral da Liga.
A cidade de Itapetininga entra como a quarta
colocada na classificação
geral e deve ser uma das
maiores delegações no
evento.
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Membros da
CIPA tomam
posse

Na última segunda-feira (dia5) os componentes CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Prefeitura de Itapetininga tomaram posse de
seus mandatos.
O evento aconteceu na sala de reuniões da
Secretaria de Gabinete, com
a presença do Prefeito
Roberto Ramalho, que
empossou os novos Cipeiros para a gestão 2011-2012.
No total quatorze
pessoas foram nomeadas,
sendo quatro membros eleitos, por votação direta dos
funcionários municipais,
mais três suplentes e outros
sete escolhidos pela administração municipal, incluindo o presidente.
A CIPA é um dos

instrumentos de união entre
funcionários e a administração, pois todos trabalham
juntos, na mesma Comissão,
com o mesmo direito de
opinar.
A CIPA orienta a
Norma Reguladora numero
cinco (NR 5), que tem como
objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo
tornar compatível, o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde
do trabalhador.
Todos os seus
membros passaram por um
treinamento antes de assumir a responsabilidade de
ajudar na prevenção de
acidentes e na melhoria da
qualidade do ambiente de
trabalho, para todos os

funcionários. O curso de
preparação teve duração de
20 horas, onde os futuros
Cipeiros aprenderam as
noções básicas de segurança no trabalho, como avaliar
riscos e um dos principais
temas discutidos, o da
promoção da saúde e qualidade de vida entre os
trabalhadores da Prefeitura
de Itapetininga.
O grupo se mostrou muito motivado a
trabalhar de maneira séria e
eficiente, para que a CIPA
traga melhores condições de
trabalho, a todos os funcionários municipais, pois
quando o funcionário da
Prefeitura trabalha mais feliz,
toda a população de Itapetininga ganha, com atendimentos de excelência.
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Equipe de Tênis de Mesa de Itapetininga e
de São Carlos disputam amistoso

No último sábado
(dia 3) foi realizado um
amistoso entre as cidades de
São Carlos e Itapetininga. O
evento reuniu 50 jogadores
das categorias de base das
duas cidades no Ginásio
Municipal de Esportes
Ayrton Senna da Silva.
Na oportunidade
os técnicos visitantes puderam conhecer todo o complexo esportivo de Itapetininga, incluindo as quadras
poliesportivas, academia,

cancha de bocha e de malha,
praça do idoso, quadra de
Vôlei de Praia, academia de
Judô e Moai Tai.
De acordo com a
Secretaria de Esporte e Lazer, o evento tem como
objetivo a confraternização
entre as duas cidades.
Ainda segundo a
Secretaria, para Itapetininga
foi muito interessante
receber a equipe, pois esses
amistosos aproximam os jogadores e comissão técnica

das duas cidades, além de
proporcionar aos alunos a
oportunidade de viajar e participar de eventos oficiais.
Durante todo o dia
jovens talentos de Itapetininga e São Carlos disputaram partidas emocionantes
sob o olhar atento dos técnicos.
No próximo sábado, Itapetininga participa do
Top 16 em Piracicaba, com a
maior delegação da história de
Itapetininga no evento.

CIDADE LEGAL

“Natal Encantado” irá iluminar
Itapetininga no mês de dezembro

Neste fim de ano,
as pessoas que derem uma
volta no centro de Itapetininga poderão contemplar
o “Natal Encantado”, com
decoração natalina montada
nas ruas, prédios e monumentos, centrais do
município.
A iniciativa da
Administração Municipal,
por meio da Secretaria de
Trabalho e Desenvolvimento e com a parceria da
Associação Comercial, tem
como novidade este ano a
decoração da Praça Peixoto
Gomide com mais de 100 mil
lâmpadas distribuídas em 32
árvores, postes de iluminação e também na Casa do
Papai Noel.
Além disso, também será montada uma
árvore de natal com mais de
10 metros de altura e 10 mil
lâmpadas no espaço e

também mais de 407 figuras
natalinas estão distribuídas
nas principais vias e
logradouros do município.
E para inaugurar a
decoração natalina, na noite
desta sexta-feira (dia 9), a
Prefeitura de Itapetininga
realiza a cerimônia simbólica
que marca o inicio das festividades no município.
No evento terá
apresentação da Banda
Municipal.
A ação, que também tem o apoio das Secretarias de Educação, de
Trânsito e Cidadania, de
Obras e Serviço e também
de Agricultura e Meio Ambiente tem o objetivo de embelezar a cidade nas festividades de fim de ano e incentivar assim o comércio e
o turismo local.
Os enfeites ficarão
nas ruas até o mês de janeiro
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Tome nota!

Projeto Pérola abre as inscrições para o
curso de informática e cidadania

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 160 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 alu-

nos 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 3 de fevereiro, das
9 às 12 horas e das 14 às 16
horas, de segunda a sextafeira, no Fundo Social de
Solidariedade, na 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
esar 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.
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Escolas da Rede Municipal realizam Mostras de Trabalhos e Saraus
Natalinos

Nesta época de fim
de ano, é comum as escolas
da Rede Municipal de Educação realizarem Mostras de
Trabalhos dos alunos e também os Saraus Natalinos.
Acontecem também as confraternizações e
ainda apresentações de teatro, dança e, em algumas
unidades, muitas brincadeiras e diversão.
A EMEI Rotary
Club realiza nos dias 7, 8 e 9
de dezembro a Exposição
dos Trabalhos dos alunos,
que é aberta ao público. No
dia 8, a partir das 19h, a
EMEI Professora Maria Munhoz Soares de Salles apresenta o Sarau Natalino para
toda a comunidade.
Também no dia 8,
a EMEF Edison de Abreu
Souza apresenta o projeto
de Música e índios do Brasil, dos alunos do 1º ano, nos
períodos manhã, às 11h30 e
à tarde, às 13horas.
A EMEF José Pires
de Campos realiza a sua
Mostra Pedagógica e a apresentação do Projeto Sebrae,
no dia 13, às 10h30.
No domingo, dia

18 de dezembro, às 10 horas,
haverá uma confraternização com a colaboração da
Companhia da Criança, com
mostra de fotos, atividades
direcionadas, cama elástica,
lanches e distribuição de
presentes para as crianças.
Um Sarau Natalino também
será encenado na EMEI Luiz
Alberto Cassiano Teixeira,
conhecida como AraijuChapadinha, no dia 13, às
19h30.
Também no dia 14
de dezembro, a EMEIF Loide
Lara realiza a sua Festa de
Natal. O evento conta com
a participação dos pais, que
preparam inclusive as roupas para as apresentações.
Haverá teatro, música e
dança. Toda a comunidade
é convidada a prestigiar o
evento.
Já a EMEF Benedita Madalena realiza a 2ª
Mostra de Trabalhos no dia
7 de dezembro, nos períodos
da manhã e tarde. Além da
mostra, haverá ainda apresentação dos alunos, como
dança, teatro entre outras
atividades. O evento é aberto à comunidade.
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Alunos da EMEF Profª Maria Cecília
Rolim Nalesso participam de caminhada
ecológica

Os alunos do 4º e
5º anos da EMEF Professora
Maria Cecília Rolim Nalesso
realizaram a Caminhada
Ecológica. As crianças percorreram as ruas do bairro e
distribuíram mudas de
girassol aos moradores, juntamente com dicas para o
cultivo da planta.
Durante o ano letivo de 2011, os alunos da
EMEF Professora Maria
Cecília Rolim Nalesso
desenvolveram atividades
relacionadas ao meio
ambiente. Cada ano desenvolveu uma atividade di-

ferente.
O 2º ano realizou
atividades com reciclagem,
já os do 3º ano, fizeram um
minhocário, o 4º ano, cuidou
da horta e o 5º ano, desenvolveu trabalhos sobre o
lixo. Além disso, os alunos
assistiram a uma apresentação de teatro.
Esta caminhada
ecológica foi o fechamento
do projeto sobre o meio-ambiente, sendo que a Educação Ambiental faz parte da
grade curricular dos alunos,
além disso é trabalhada de
forma interdisciplinar.

Novo Plano de Carreira do Magistério Municipal é
apresentado em audiência pública

A Prefeitura de
Itapetininga, através da
Secretaria de Educação,
realizou uma plenária (no dia
7), às 19h, no Auditório
Municipal, para apresentação da minuta do Plano de
Carreira do Magistério
Municipal.
Mais de 200 pessoas, entre professores, diretores e coordenadores da
Rede, estiveram presentes
no Auditório Municipal para
a apresentação, do consultor da prefeitura, Tarcísio
Cintra. O evento contou
também com a participação

de profissionais da área que
não pertencem à Rede
Municipal de Educação,
além da Secretária de Educação, Suzana Albuquerque, Secretário de Cultura e
Turismo, Bob Vieira, Presidente da Câmara Municipal,
Fuad Abrão Isaac e o
Prefeito de Itapetininga,
Roberto Ramalho.
Vale ressaltar que
a minuta está disponível no
site da Prefeitura de
I t a p e t i n i n g a ,
www.itapetininga.sp.gov.br,
para um melhor entendimento sobre o assunto.
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Itapetininga recebe Trovadores Urbanos
no próximo dia 17

No próximo dia 17,
às 20 horas, na Praça Peixoto
Gomide, Itapetininga recebe
por meio do Projeto ”Cantando Por Um Mundo Melhor” o grupo Trovadores Urbanos para um
show e uma Oficina de Cantigas com crianças de 7 a 14
anos.
O Show e a Oficina
em Itapetininga e em várias
outras cidades da atual turnê paulista são patrocinados pela Duratex (que comemora 60 anos de atividades), através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado
de São Paulo (PROAC) e tem
apoio da Prefeitura de
Itapetininga.
O Show: Versatilidade,
Requinte e Criatividade
O Quarteto Eduardo Santhana, Juca Novaes,
Maida Novaes e Valéria
Caram no palco ambientado,
todo forrado com pétalas de
rosas vermelhas, mostra,
através de um espetáculo
inspirador,que o universo
do grupo vai muito além do
sucesso de suas serenatas.

Com arranjos exclusivos, o
quarteto, acompanhado por
8 músicos, entoa, em meio a
combinações vocais surpreendentes e criativas, um
requintado repertório de 34
músicas, que inclui canções
de Gonzaguinha, Tom Jobim, Peninha, Chico Buarque, Vinícius de Moraes,
Ary Barroso, Gilberto Gil,
Caetano Veloso e Dorival
Caymmi - dentre outros
grandes compositores.
O Show, que divulga também o 7º álbum do
grupo - “Amor Até O Fim” –
tem arranjos e direção
musical assinados por Pichu
Borrelli.
Oficina de Cantigas para as
Crianças
A Oficina, que
acontece na tarde da mesma
data, com uma hora e meia
de cantoria comandada
pelos Trovadores, é dirigida
às crianças de 07 a 14 anos.
A atividade, interativa e lúdica, é um exercício
de aproximação das pessoas
e resgata a memória musical
afetiva do público partici-

pante.
O repertório da
Oficina remete a canções
que embalaram a infância de
várias gerações, como “Se
esta rua fosse minha”,”Boi
da cara preta”, “Noite
feliz”,”Capelinha de Melão”,”Como é grande o meu
amor por você”, “Carinhoso” e “Meu limão, meu
limoeiro”; dentre outras.
Trovadores Urbanos de
hoje – Muito Além das
Serestas
Conhecidos como
“Os Seresteiros do Brasil”,

os Trovadores Urbanos
colecionam serenatas pelo
país e pelo mundo, com
histórias cheias de emoção
e alegria. O quarteto vocal
iniciou a carreira em 1990,
com apresentações em todo
o Brasil, além de quatro
turnês internacionais.
Mas, ao longo da
carreira, os Trovadores
foram desenvolvendo arranjos vocais exclusivos e surpreendentes, lembrando a
competência de “Os Cariocas”, “MPB 4”, “Quarteto
em Cy”, “Boca Livre” e
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outros célebres conjuntos
vocais.
Ao mesmo tempo,
o repertório foi abrangendo
o melhor de vários dos gêneros da música brasileira,
incluindo MPB, marchas,
samba, toada, baião, aché,
bossa nova e outros.
O Grupo já lançou
7 CDs e 1 DVD e dividiu o
palco com artistas renomados, como Jair Rodrigues,
Paulo Vanzolini, Família
Caymmi, Cauby Peixoto,
Demônios da Garoa, Germano Mathias, Bob Nelson,

Toquinho, Guilherme Arantes, dentre outros.
O Trovadores participaram das novelas “Vila
Madalena”, “O Cravo e a
Rosa”, e em duas faixas do
CD da minissérie “Um Só
Coração”, da TV Globo;
além da coletânea “Acerto
de Contas”, de Paulo
Vanzolini.
Também homenagearam personalidades
como Xuxa, Antonio Fagundes, Eliana, Silvio Caldas,
Regina Duarte, Adriane
Galisteu, dentre outros.

Alunos da Rede Municipal realizam apresentações de
Natal no Paço Municipal

As Escolas da Rede Municipal de Educação farão apresentações de Natal com coral dos alunos, de 12 a 19 de
dezembro. O cronograma das apresentações segue abaixo:
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