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Nova sede do 4º Subgrupamento dos Bombeiros
Militares será entregue no mês de outubro

Em breve, Itapetininga irá ganhar as novas
instalações 4º Subgrupamento de Bombeiros Militares. O novo prédio está sendo construído numa área de
4.616,92m², na Vila Máximo,
antigo prédio do DER Departamento de Estradas
de Rodagem, num investimento
orçado
em
R$1.348.058,00.
Conforme informações obtidas através do 4º
Subgrupamento de Bombeiros Militares, a construção
das novas instalações devem ser encerradas em
outubro.
Tendo consciência

do valoroso trabalho realizado pelo 4º Subgrupamento
de Bombeiros Militares, não
só no município como também em toda a região, a
Administração Municipal
solicitou, no ano de 2011, ao
Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, a construção de novas instalações para a instituição no município, visto
que a unidade insta-lada em
Itapetininga é a responsável
pelo atendi-mento de seis
cidade da região e também
por uma área de 5 mil km².
“O novo prédio irá
contribuir muito nos atendimentos, pois o terreno em

que será implantada a nova
sede é uma área ampla, que
possibilitará ainda melhores
condições a esta, que é uma
das mais importantes e
respeitáveis instituições do
nosso Estado, que auxilia no
desenvolvimento de toda a
região, preservando a vida,
o meio ambiente e o patrimônio”, comentou o Prefeito de Itapetininga sobre as
novas instalações.
O 4º SubGrupamento de Bombeiros Militares funciona em Itapetininga através de uma parceria
entre a Administração Municipal e o Governo do Estado de São Paulo.

Foto ilustrativa

Obras de ampliação do campus do IFSP de Itapetininga devem ser
concluídas nos próximos meses

O IFSP (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) está concluindo as
obras de ampliação do campus de Itapetininga.
Conforme o projeto elaborado, a unidade
ganhará um laboratório de
informática e salas de aula,
além de laboratórios de mecânica, elétrica/eletrônica e
edificações, todos compostos por miniauditórios, num
investimento de R$6.8
milhões.

Segundo informações, já está confirmada para
o mês de Junho a entrega
do bloco de informática. Já
as obras das salas de aulas
e dos outros dois laboratórios estão adiantadas e
deverão ser concluídas em
outubro.
Segundo o Executivo, a ampliação desta importante Instituição no
município contribuirá para
ampliar o número de capacitações oferecidas pela
unidade, atendendo assim a

outros setores.
Atualmente o IFSP
implantado no município
oferece os cursos técnicos
de Manutenção e Suporte
em Informática, Edificações
e Mecânica e também o
superior de Física. E foi
devido à grande procura por
vagas nos cursos ministrados pela unidade de Itapetininga, que a Administração Municipal buscou elaborar junto ao Instituto um
projeto de ampliação do
campus de Itapetininga.

O IFSP de Itapetininga foi inaugurado oficialmente no ano de 2010, em
Brasília, em cerimônia presidida pelo então Presidente
da República Luiz Inácio
Lula da Silva, com a participação do Prefeito de Itapetininga, Roberto Ramalho.
Conforme acordo
firmado entre o Governo Federal e o Executivo, a unidade, antigo Centro Federal de
Educação Tecnológica (Cefet), foi edificada em um terreno de 53.322 m² na Avenida

João Olímpio de Oliveira,
1561, Vila Assem. O prédio
conta com três blocos de
edifícios interligados, sendo administrativo, de salas
de aula, de biblioteca, convívio e cantina.
O Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é uma
instituição que, além de
oferecer educação superior,
básica e profissional, também disponibiliza educação
profissional e tecnológica
nas diferentes modalidades

de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às suas práticas pedagógicas.
A unidade, que
conta com mais de 600 alunos,
foi destaque durante o vestibular 1º semestre/2012, com a
maior relação can-didato/
vaga no curso técnico de informática, liderando o ranking entre os mais procurados
dos novos Campi instalados
no Estado de São Paulo, que
oferecem cursos presenciais.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AIP – ÁREA DE SAÚDE
(Multa - Prot. 108C/12, Proc. 108C/12, AIP nº 156, Maria Lucia de Pontes).
Adriana A. Simões
Coord. do Controle de Zoonoses

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 28/05/2012.
Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria
Neto, secretário, representante da OAB/SP; Ana Schneider, representante da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente; José Carlos de Jesus, representante da Sociedade Amigos
da Vila Nova Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante do Lions Club de Itapetininga;
Eris Franciosi, representante da Associação Comercial de Itapetininga; Eliane Girardi,
representante do CRECI; Alexandre Oliveira, representante da Câmara Municipal de
Itapetininga.
Andamentos:
O COMDEMA, em atenção ao processo de reposição florestal vinculado ao ofício nº
0391/2012 emitido pela Câmara Municipal de Itapetininga, parabeniza pelo projeto que
prevê a utilização de pavimento articulado no estacionamento da nova Sede da Câmara
Municipal de Itapetininga, visando o aumento da permeabilidade do solo, que contribuirá
profundamente com a drenagem de águas pluviais, bem como reduzirá o custo das
manutenções periódicas. Em tempo, este Conselho sugere que os futuros pedidos de
supressão de espécies arbóreas sejam revistos, especialmente, no tocante ao
estacionamento, que além de oferecer sombra fresca, permitirá maior integração das
novas construções com a natureza, sobretudo pelo fato de se trata de projeto com
preceito ecologicamente correto.
Requerimentos de corte:
Protocolo nº 19.395/2012 – Indeferido, devendo providenciar o requadramento da calçada,
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 19.486/2012 – Deferido, devendo contactar a Sra. Ana Schneider na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 93/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 155/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 158/2012 – Informar a distância do corpo de água, conforme Lei Municipal nº
2.949/1989;
Protocolo nº 161/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 164/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 167/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 168/2012 – Deferido, mediante compensação na razão de 1:1 (exótica),
conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 170/2012 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 178/2012 – Deferido, devendo contactar a Sra. Ana Schneider na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 28 de maio de 2012
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.0806/2012, Proc. 0116/2012, AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0900/2012, Proc. 0123/2012, GISELE SILVA DA ROCHA - MEI); (Prot. 0295/2012, Proc. 0048/
2012, PANIFICADORA E LANCHONETE PARDIM LTDA - ME); (Prot. 0811/2012, Proc. 0118/
2012, AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA); (Prot.0477/2012, Proc. 0074/2012, V. R. LIMA MERCEARIA ME);
INDEFERIMENTO LICENÇA/CADASTRO DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0992/2012, Proc. 0134/2012, FABIANA APARECIDA DE MEDEIROS LEITE - MEI); (Prot.
0999/2012, Proc. 0135/2012, MARIA LÚCIA DE SOUZA FOGAÇA - MEI);
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 1109/2012, Proc. 0506/2000, PEDRO PAULO FLORINDO LTDA); (Prot. 1110/2012, Proc.
0185/2009, PIKE BONI COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME); (Prot. 1101/2012, Proc. 0918/2002,
CATARINA AMÂNCIO PRANCHES - ME); (Prot. 1031/2012, Proc. 0268/2011, FREITAS & COSTA
EMPÓRIO CENTRAL LTDA - ME); (Prot. 1032/2012, Proc. 0340/2009, ELIANE APARECIDA
MENDES MACHADO - ME); (Prot. 1041/2012, Proc. 0502/2010, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
- MEI); (Prot. 2220/2011, Proc. 0310/2011, DROGARIA VILLE LTDA - ME);
DEFERIMENTO DE CADASTRO DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0603/2012, Proc. 0084/2012, SOLUÇÃO AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA - ME);
(Prot. 0810/2012, Proc. 0117/2012, AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA);
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0921/2012, Proc. 0128/2012, VIRIDIANA SIMÕES BUENO); (Prot. 0957/2012, Proc. 0130/
2012, MARILDA DE ARAÚJO IZZO); (Prot. 0822/2012, Proc. 0121/2012, FABIANA MORI DE
OLIVEIRA MELO);
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0715/2012, Proc. 1240/2003, DAYANE RENATA DOS SANTOS PALMA MENDES - ME);
(Prot. 0776/2012, Proc. 0371/2005, ABEL LOURENÇO DE MORAES - ME); (Prot. 0936/2012, Proc.

0134/1993, ADRIANA PERES PEGORETTI - ME); (Prot. 0593/2012, Proc. 0210/1987, DROGARIA
CENTER LTDA); (Prot. 0514/2012, Proc. 0526/2010, MACER DROGUISTAS LTDA); (Prot. 0724/
2012, Proc. 0325/2004, MACER DROGUISTAS LTDA); (Prot. 0615/2012, Proc. 0656/1992, RITA DE
CÁSSIA LARIZZATTI MACHADO - ME); (Prot.1005/2012, Proc. 0072/2010, SINDICATO RURAL
DE ITAPETININGA); (Prot. 1003/2012, Proc. 1507/1989, SINDICATO RURAL DE ITAPETININGA);
(Prot. 1004/2012, Proc. 0919/1987, SINDICATO RURAL DE ITAPETININGA); (Prot. 0802/2012,
Proc. 0275/2002, CITROVITA AGROPECUÁRIA LTDA); (Prot. 0552/2012, Proc. 0091/2004, ALINE
CAMARGO TAMBELLI); (Prot. 0913/2012, Proc. 0063/2011, PAULO HENRIQUE MARTINS
BRANCO); (Prot. 0998/2012, Proc. 0036/2004, OSWALDO BENEDITO MORELLI); (Prot. 0890/
2012, Proc. 0102/2011, PAULO HENRIQUE JUBRAM MARCHESIN); (Prot. 0891/2012, Proc. 0103/
2011, DANIEL JUBRAM CERQUEIRA); (Prot. 1030/2012, Proc. 0101/2011, VERÔNICA JUBRAM
MARCHESIN); (Prot. 0892/2012, Proc. 0116/2011, VERÔNICA JUBRAM MARCHESIN); (Prot. 0915/
2012, Proc. 1648/1997, RENATA MESQUITA); (Prot. 0916/2012, Proc. 0301/2002, RENATA
MESQUITA); (Prot. 0718/2012, Proc. 0370/2010, RAIA DROGASIL S/A FILIAL 370); (Prot. 0962/
2012, Proc. 0650/2007, DANIELA DE ALMEIDA PIMENTEL CORREA); (Prot. 0935/2012, Proc.
0013/2003, FABIANA AMARAL GUEDES RODRIGUES); (Prot. 0617/2012, Proc. 0495/1989,
DROGARIA DROGAVITA ITAPETININGA LTDA - ME); (Prot. 0877/2012, Proc. 1185/2003, FABRÍCIA
MALAVAZZI GALVÃO); (Prot. 0712/2012, Proc. 1686/1997, ANA LUISA CARDOSO SECCO
ITAPETININGA – ME); (Prot. 0768/2012, Proc. 0306/2006, SABRINA FERNANDA MARQUES ME); (Prot. 0465/2012, Proc. 1030/2002, SEVERINO MUNIZ DE OLIVEIRA DROGARIA – ME);
(Prot. 0580/2012, Proc. 0195/2002, ANDRÉ AUGUSTO COSTA VIANNA);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RT - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 0945/2012, Proc. 0091/2004, ALINE CAMARGO TAMBELLI – MARILDA DE ARAUJO IZZO);
(Prot. 1009/2012, Proc. 0132/2004, CRISTIANE CARDOSO VAN MELLIS - ME – CRISTIANE
CARDOSO VAN MELLIS);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RT - ÁREA DE
SAÚDE
(Prot. 0723/2012, Proc. 0325/2004, MACER DROGUISTAS LTDA – WESLEY RICARDO ARAUJO
PEREIRA); (Prot. 0769/2012, Proc. 0306/2006, SABRINA FERNANDA MARQUES – ME – SABRINA
FERNANDA MARQUES); (Prot. 0801/2012, Proc. 0275/2002, CITROVITA AGROPECUÁRIA LTDA
– RICARDO AKIO TAKAOKA);
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL - ÁREA DE
SAÚDE
(Prot. 0671/2012, Proc. 0370/2010, RAIA DROGASIL S/A FILIAL 370);
CANCELAMENTO DE LICENÇA/CADASTRO DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1120/2012, Proc. 0376/2010, SÃO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA); (Prot. 1010/2012, Proc. 0132/2004, CRISTIANE CARDOSO VAN MELLIS ME); (Prot. 0647/2012, Proc. 0141/2011, ZAMARIOLI COMERCIAL LTDA - ME);
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO
(Prot. 1035/2012, Proc. 0139/2012, FÁBIO RICI DA SILVA - ME - AIF Nº 1101); (Prot. 1055/2012,
Proc. 0149/2012, ITAPÊ CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - AIF Nº 1108); (Prot. 1036/2012, Proc.
0140/2012, LAZINHO NETO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AIF Nº 1103); (Prot. 1033/
2012, Proc. 0137/2012, COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SANTA ANA LTDA - AIF
Nº 1104); (Prot. 1038/2012, Proc. 0142/2012, INCOMASA COMÉRCIO DE MADEIRAS SANTA ANA
LTDA - AIF Nº 1106); (Prot. 1051/2012, Proc. 0145/2012, CAETANO TATUÍ MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - AIF Nº 1109); (Prot. 1056/2012, Proc. 0150/2012, MARIA JOSÉ P. PASSARINHO
DOS SANTOS OLIVEIRA EPP - AIF Nº 1113); (Prot. 1054/2012, Proc. 0148/2012, CLAUDIO
RODRIGUES DE ALMEIDA - ME - AIF Nº 1112); (Prot. 1053/2012, Proc. 0147/2012, COMERCIAL
SAGRADA FAMÍLIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AIF Nº 1111); (Prot. 1052/2012,
Proc. 0146/2012, GISELI MIDORI UENO ISHIBASHI - ME - AIF Nº 1110); (Prot. 1065/2012, Proc.
0152/2012, JOSÉ LUCAS DUARTE ITAPETININGA - ME - AIF Nº 1114); (Prot. 1057/2012, Proc.
0151/2012, BEATRIZ LAURINDO DE OLIVEIRA - AIF Nº 766); (Prot. 1034/2012, Proc. 0138/2012,
HOME PISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AIF Nº 1102); (Prot. 1037/
2012, Proc. 0141/2012, ANA PAULA DO ESPÍRITO SANTO MIRANDA ME - AIF Nº 1105); (Prot.
1039/2012, Proc. 0143/2012, MAITA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - AIF Nº 1107);
IMPOSIÇÃO DE AUTO DE PENALIDADE
(Prot. 0804/2012, Proc. 0111/2012, ZAMARIOLI COMERCIAL LTDA - ME - AIP Nº 557);
ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA
Coordenadora Substituta do Depto de Vigilância Sanitária

Secretaria Municipal da Educação
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 2
A Prefeitura do Município de Itapetininga, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas
atribuições legais e, considerando a Lei Municipal nº 5.214, de 21 de dezembro de 2007, Lei nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008 e Lei Municipal nº 5.477, de 18 de novembro de 2011, resolve TORNAR
PÚBLICO o presente Edital, que estabelece instruções destinadas à realização de inscrição, seleção e
credenciamento de Voluntários e Estagiários, para atuar no PIME– Programa Itapetininga Mais Educação,
nos termos da Resolução SME nº 178, de 26 de março de 2012.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1O presente Edital tem por objetivo a inscrição, capacitação, seleção e o credenciamento de voluntários
e estagiários, sem vínculo empregatício, para atuar Programa Itapetininga Mais Educação no município,
no decorrer do ano de 2012, na busca do atendimento às demandas de crianças no contraturno das
entidades e escolas, mediante o uso de equipamentos públicos e do estabelecimento de parcerias com
órgãos ou instituições locais.
1.2Poderão participar da inscrição, capacitação e seleção como voluntários as pessoas que concluíram o
Ensino Médio até a data do presente edital e, como estagiários, os estudantes regularmente matriculados
e com frequência efetiva em estabelecimentos oficiais ou particulares de Educação Superior, para
desenvolver atividades educacionais do PIME, conforme demanda das necessidades da comunidade, objeto
do presente Edital.
1.3As atividades do Programa Itapetininga Mais Educação, a partir do credenciamento, serão desenvolvidas
na forma de trabalho voluntário ou estágio por um período de seis meses, com início e finalização
considerando o Calendário Escolar, podendo ser prorrogado, até o prazo máximo de 01 ano, de acordo
com a necessidade educacional definida pela Secretaria Municipal de Educação.
1.4As atividades devem visar o estímulo e desenvolvimento de ações de difusão e formação cultural,
iniciação e estimulação artística, inclusão social e práticas corporais e serão dirigidas a toda população
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discentes, respeitados os públicos alvos do Programa Itapetininga Mais Educação (PIME).
1.5Serão admitidos na presente seleção todos os profissionais das áreas artísticas, culturais, de práticas
corporais que apresentarem perfis compatíveis com os objetivos e natureza do Programa Itapetininga
Mais Educação (PIME), e que manifestem interesse em fazê-lo, nos termos deste Edital.
1.6Caberá ao voluntário ou estagiário selecionado e capacitado o controle de frequência dos alunos e
planejamento semanal das atividades.
2.DAS INSCRIÇÕES
2.1As inscrições para a seleção dos candidatos serão realizadas no Departamento Técnico Pedagógico,
Rua José Bonifácio, nº 739, Centro de 04 a 15 de junho de 2.012.
I.A inscrição poderá ser feita por procuração, através de instrumento de procuração simples e com
poderes específicos.
2.2O candidato voluntário deverá preencher os requisitos abaixo:
I.Nacionalidade – ser brasileiro.
II.Serviço Militar – ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei.
III.Escolaridade - ter concluído o ensino médio.
IV.Ter ciência de que é obrigação do Oficineiro voluntário selecionado e credenciado, a participação no
curso de capacitação e nas reuniões pedagógicas de formação continuada, a serem realizadas semanalmente
(2h de duração) ou quinzenalmente, com datas a serem definidas pela Secretaria de Educação.
2.3No momento da inscrição, o candidato voluntário deverá apresentar:
I.formulário de inscrição devidamente preenchido;
II.fotocópia da carteira de identidade;
III.fotocópia do CPF;
IV.fotocópia do comprovante de escolaridade;
V.fotocópia do comprovante de residência;
VI.em caso de experiência anterior em docência, apresentar comprovantes para fins de desempate;
2.4O candidato estagiário deverá preencher os requisitos abaixo:
I.Nacionalidade – ser brasileiro.
II.Serviço Militar – ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei.
III.Escolaridade – estar regularmente matriculado em curso superior.
2.5No momento da inscrição, o candidato estagiário deverá apresentar:
I.formulário de inscrição devidamente preenchido;
II.fotocópia da carteira de identidade;
III.fotocópia do CPF;
IV.fotocópia do comprovante de escolaridade e declaração de frequência em curso superior;
V.fotocópia do comprovante de residência;
VI.em caso de experiência anterior em docência, apresentar comprovantes para fins de desempate;
VII.Cópia simples do Projeto apresentado.
2.6Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou via Internet.
3.DA SELEÇÃO
3.1O processo de seleção consistirá na análise da documentação apresentada e entrevista, realizada por
uma comissão homologada pela Secretaria Municipal de Educação - SME.
3.2Os critérios para a análise das inscrições pressupõem a apresentação dos documentos solicitados e na
avaliação dos projetos, respeitando os seguintes critérios:
3.2.1 Clareza e qualidade do projeto, incluindo a metodologia proposta e a sua pertinência em relação ao
público alvo contemplado;
3.2.2 O interesse sociocultural da proposta e o potencial do projeto para proporcionar impactos positivos
no público-alvo contemplado (benefícios sociais, culturais, de aprendizado, socialização, aumento da
expressão e da criatividade, desenvolvimento de competências, melhoria da saúde, melhoria da qualidade
de vida, etc;
3.2.3 A viabilidade do projeto e sua implementação nas unidades educacionais do Sistema Municipal de
Ensino.
3.3Em caso de empate dos candidatos será considerado, para desempate, os aspectos abaixo destacados:
I.maior tempo comprovado de conhecimento e experiência;
II.maior grau de escolaridade;
III.maior encargo de família (declarado na ficha de inscrição);
IV.maior idade.
3.4A comissão decidirá sobre os casos omissos
3.5 São atribuições da Secretaria Municipal de Educação
I.Tornar pública a abertura de inscrições;
II.Efetuar a análise dos candidatos a voluntários;
III.Tornar público em Semanário e afixar na SME e no Departamento Técnico Pedagógico, bem como,
disponibilizar no Portal da Educação, no endereço eletrônico www.itapetininga.sp.gov.br, o resultado da
seleção de acordo com o Anexo II;
IV.Responsabilizar-se pelo processo de credenciamento dos interessados através de documento específico;
V.Receber o cadastro dos voluntários, analisar com base no cadastro da PRODESP;
VI.Efetivar a adesão do voluntário através da respectiva assinatura do Termo de Adesão de Prestação de
Serviços Voluntários ou Estagiário.
4.DO CREDENCIAMENTO
4.1O credenciamento far-se-á através de documento específico formalizado pela Secretaria Municipal de
Educação.
5.DO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS
5.1As atividades do Programa Itapetininga Mais Educação poderão ser desenvolvidas nos períodos matutino
e vespertino, de acordo com a necessidade das unidades escolares.
6.DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO
6.1O Termo de Adesão de Prestação de Serviços Voluntários será efetivado após a apresentação do
Cadastro dos Voluntários, da análise e homologação pela SME.
6.2
As atividades desenvolvidas pelos voluntários, no âmbito do Programa Itapetininga Mais
Educação, são consideradas de relevante serviço ao município, não sendo remuneradas, salvo o recebimento
de ajuda de custo, reembolso de acordo com a Lei nº 5214, de 21 de dezembro de 2007, Decreto nº 391,
de 22 de fevereiro de 2008, nos moldes previstos no Anexo III, Termo de Adesão de Prestação de Serviços
Voluntários, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.
6.3O valor do reembolso de despesas dos serviços voluntários, que o candidato voluntário receberá pelas
atividades desenvolvidas, terá o limite máximo de R$400,00 (quatrocentos reais) por mês, desde que
comprove através de nota fiscal ou cupom fiscal o gasto relativo a prestação de serviço voluntário, sendo
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que em caso de não fornecimento de nota ou cupom fiscal, ou ainda, através de declaração do próprio
VOLUNTÁRIO, quando não for possível obter documento fiscal comprobatório, sob as penas da lei.
6.4O Estagiário receberá bolsa auxílio nos termos do disposto na Lei Municipal nº 4.025, de 15/04/1997
e no Decreto Municipal nº 474, de 19/12/2008.
7.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1A inscrição implica a presunção de conhecimento e a aceitação do contido neste Edital.
7.2As informações contidas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
7.3A seleção e/ou credenciamento no presente Processo não garante ao candidato o direito subjetivo à
adesão ao Programa Itapetininga Mais Educação;
7.4O candidato voluntário e estagiário deverá cumprir 90% de aproveitamento no exercício de suas
atividades.
7.5O descumprimento de qualquer das clausulas, acarretará no descredenciamento do voluntário ou estagiário.
7.6Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela comissão, ouvidas às áreas
competentes.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
Suzana Eugenia de Moraes Mello Albuquerque
Secretaria Municipal de Educação
ANEXO I
Cronograma de inscrição e seleção

ANEXO III
TERMO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
Termo de adesão de prestação de serviços, que entre si fazem PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Praça dos Três Poderes, cidade de
Itapetininga-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.634.291/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito,
Sr. ROBERTO RAMALHO TAVARES, e NOME DO(A) VOLUNTÁRIO(A), portador(a) da Carteira de
Identidade nº..........................(órgão expedidor) e CPF/MF..............................., residente na rua.................,
Cidade de Itapetininga-SP, doravante denominado(a) VOLUNTÁRIO(A):
Cláusula Primeira – Do Objeto
O presente termo de adesão tem por objetivo a prestação de serviços voluntários no(a).............. a ser
desenvolvido de acordo com as especificações constantes deste, celebrado nos termos da Lei Federal nº
9608, de 18 de fevereiro de 1998- (Lei do Voluntariado), Lei Municipal nº 5.214, de 21 de dezembro de
2007, as Resoluções SME nº 176/2012 e nº 178/2012.
Cláusula Segunda: Da Prestação de Serviços
O VOLUNTÁRIO deverá, durante a vigência deste termo de adesão, atender as solicitações da Secretaria
Municipal de Educação, de acordo com o Edital de Chamamento Público nº..........., visando atender à
demanda de alunos matriculados no contraturno das escolas e entidades.
Cláusula Terceira: Do Reembolso de Despesas dos Serviços Voluntários
Pela prestação dos serviços voluntários, indicados na Cláusula Segunda, o VOLUNTÁRIO será reembolsado
de despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
1º As despesas de que trata a presente cláusula poderão ser comprovadas através de nota fiscal ou cupom
§
fiscal, ou ainda, através de declaração do próprio VOLUNTÁRIO, quando não for possível obter documento
fiscal comprobatório, sob as penas da lei.
2º As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela autoridade competente.
§
Cláusula Quarta: Do Prazo
Este termo de adesão terá início na data de sua assinatura e findar-se-á após a conclusão das atividades com
a turma que o VOLUNTÁRIO trabalhou, de acordo com a tabela constante do anexo II.
Cláusula Quinta: Das Condições Gerais
1.O VOLUNTÁRIO prestará serviços voluntários de acordo com o planejamento das atividades educacionais
que pretende desenvolver, com autonomia, para aplicação da metodologia aos alunos do Programa
Itapetininga Mais Educação (PIME).
2.Para o livre e adequado desempenho das tarefas, deverão ser dadas ao VOLUNTÁRIO as condições
necessárias pela SME.
3.O Voluntário deverá efetuar o controle de frequência dos alunos, fazendo as anotações pertinentes.
4.O VOLUNTÀRIO cumprirá rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional,
fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou
coniventes ao bom cumprimento de suas atribuições.
5.Caberá à coordenação geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, efetuar a avaliação
do desempenho para a aferição do cumprimento das obrigações, por parte do VOLUNTÁRIO, através da
contra-apresentação dos relatórios de atividades.
Cláusula sexta: Da Rescisão
1.Este termo poderá ser rescindido mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, ressalvadas as hipóteses
de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal.
2.O Voluntário, até a data da efetiva assinatura da rescisão, responderá pelas obrigações assumidas para
com sua turma, sempre procurando preservar os interesses dos alunos envolvidos.
3. Para efeito jurídico e por se tratar de serviço voluntário, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA não terá vínculo e obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
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Cláusula Sétima: Do Foro
As partes elegem o foro da cidade de Itapetininga para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente
instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.
Justas e contratadas, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma.
Declaro que recebi cópia, estou ciente e aceito os termos da Lei Federal nº 9.608 de 18/02/1998, (Lei do
Voluntário), e Lei Municipal nº 5.214, de 21 de dezembro de 2007.
Itapetininga, ..... de ..................
_______________________
_____________________
Nome do voluntário
Nome do Secretário
RG:
Secretaria.....................
Testemunhas:
1)
______________________
Nome:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Receita - Setor Fiscalização de Tributos
E-mail: fiscaltributos@itapetininga.sp.gov.br
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
— Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de
Lançamento de n. 61/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Pascuina Veronica, 120, Vila Bandeirantes,
Itapetininga-SP, no valor de R$ 1.210,06 (um mil, duzentos e dez reais e seis centavos), devido à falta de
comprovação da retenção e recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), por
parte dos empreiteiros da obra, correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n.
3.777 de 01 de fevereiro de 2012, em conformidade com o que dispõe o inciso V do artigo 89 da Lei
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, com nova redação dada
pela Lei Complementar n. 23 de 14 de dezembro de 2007, proveniente da prestação de serviços conforme
subitem 7.02 da lista de serviços constante do artigo 84 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o recolhimento do valor acima mencionado ou apresentar
impugnação ao lançamento fiscal de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar
n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, o débito será lançado
no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
- Fundamento: Infringência aos artigos 89 e 118 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 alterada pela
Lei Complementar n. 23 de 14/12/2007
Itapetininga, 30 de maio de 2012.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. de Receita

EDITAL DE CHAMAMENTO – 136/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 04 à 12 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– AGENTE DE APOIO ADM DA GUARDA MUNICIPAL – GRUPO 01
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
VINICIUS FERREIRA PINTO DE PAULA
41.417.662-5
39º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 137/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 04 à 12 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– ASSISTENTE SOCIAL – Ref. 11
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
VANDERLEIA NOGUEIRA
22.751.204-2
10º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 138/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 04 à 12 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário
Cargo:– VIGIA – Ref. 04
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
WAGNER FERREIRA DOS SANTOS
29.870.874-7
17º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 139/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 002/2008, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 01 à 11 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – Ref. 07
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
BRUNA DE JESUS PEREIRA
44.645.508-8
531º
RAFAELA DE PROENÇA CLETO
44.584.053-5
532º
CARINA DE CARLA OLIVEIRA
45.080.200-0
533º
DANIELE VIEIRA DOS SANTOS
44.634.041-8
534º
JOYCEMARA APARECIDA DE MATTOS VIEIRA 44.583.636-2
535º
ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA ROZA 46.755.094-3
536º
DEYSE DA SILVA NASCIMENTO NORONHA
10.233.536-8
537º
MARIA HELENA CAMARGO
6.530.504-8
538º
ALVINA ALVES GALDINO
11.902.122-5
539º
VERA LUCIA DE MELO GATTI
9.546.444
540º
MARIA OLIVETE DA SILVA
24.702.952-X
541º
MARLENE COSME DE FRANCA
19.436.840
542º
VERA LUCIA ALVES MELLAO
23.961.632-7
543º
CLAUDIA MARIA SANTOS
20.580.602
544º
MARCIA ROBERTA SALES
14.307.205
545º
ELIZABETH DE MORAES MARTINIUK 21.814.081-2
546º
ELAINE APARECIDA MEDEIROS
15.943.911-5
547º
ROSANGELA CRISTINA BENTO
15.943.911-5
548º
SIDNEA CORREA DE OLIVEIRA NUNES 24.196.805-7
549º
ROSELI APARECIDA SOUZA DE QUEIROS 30.493.704-6
550º
DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA AMERICO 23.835.237-7
551º
ROSANA APARECIDA DE MIRANDA 22.456.764-0
552º
NEIDE FERREIRA SOUZA DE CAMPOS 26.770.500-1
553º
ESTER VIEIRA DOS SANTOS
32.727.801-8
554º
LISVANIA DE JESUS MESSIAS
23.561.101-36
555º
ADRIANA APARECIDA MACIEL DE OLIVEIRA 26.715.593-1
556º
RENATA CRISTINA PERES DOS SANTOS
30.493.781-2
557º
KATIA APARECIDA RAIMUNDO DOS SANTOS 21.195.096-8
558º
MARIA HELENA DE FATIMA APOLINARIO BERTELLI28.045.388-7 559º
ROSENEI VAZ MOREIRA
35.281.288-6
560º
JOELMA ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE MARCAL 23.095.910-6 561º
ROSA ANDREA DOS SANTOS
26.208.742-X
562º
HINIK DE CAMARGO SIMÕES COSTA 29.377.840-1
563º
ANDREIA FELICIO COSTA DE CARVALHO 28.044.876-4
564º
GISELE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 25.675.979-0
565º
ZENILDA RIBEIRO NUNES
32.295.309-1
566º
ARIANE ALVES DA SILVEIRA
29.579.355-7
567º
MARLEI ANDRADE LOPES GALDINO 35.143.521-9
568º
KEILA DE CARVALHO
32.298.890-1
569º
ELAINE MEDEIROS VIEIRA
27.002.083-4
570º
ANDREA SILVA OLIVEIRA
38.134.535-X
571º
PRISCILA COELHO RODRIGUES
32.835.225-1
572º
LETICIA FERNANDA MIRA NEVES
28.129.405-7
573º
DANIELA APARECIDA LOPES MIRANDA SANTOS 30.736.835-X
574º
JOELMA DA SILVA
32.646.229-6
575º
EURIDICE MENDES DE QUEIROZ
27.516.304-0
576º
REGIANE BRISOLA NALESSO DE SOUSA 30.427.691-1
577º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 140/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 04 à 12 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– MARCENEIRO – Ref. 07
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
DANILO VIEIRA AYRES
48.124.846-8
1º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 141/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 01 à 11 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– SERVIÇOS GERAIS – Ref. 03
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
DONATA CRISTIANE SANDOVAL
27.163.007-3
121º
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PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
26.675.812-5
122º
DANIELA APARECIDA ROLIM MARCONDES CASES
29.379.156-9
123º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 142/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidato(as) habilitado(as) no
Concurso Público nº 001/2008, abaixo relacionado(as) para que compareçam munido(as) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 04 à 12 de junho de 2012, 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 nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– AGENTE COMÚNITARIO DE SAÚDE - Ref- 05 ÀREA-10 VILA PRADO MICRO ÀREA 01
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
KELLY APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
40.728.145-9
14º
BRUNA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA 44.603.771-0
15º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

LEI Nº 5.566, DE 29 DE MAIO DE 2012.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, 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 suplementar, no valor de R$
1.432.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil reais) no orçamento vigente, visando a atender
as despesas com encargos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a saber:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(85) – 041230025.1059 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 295.000.00
(86) - 041230025.1080 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$
330.000,00
(89) - 041230025.2045 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$
807.000,00
Total das Suplementações
R$ 1.432.000,00
Art. 2º O recurso para esta suplementação no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil
reais) será decorrente do excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2012, por conta da 2ª parcela
da Operação de Crédito do PNAFM e o valor restante de R$ 132.000,00 (cento e trinta dois mil reais)
ocorrerá por anulação da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(95) – 999990099.2035 - 9999.99 – Reserva de Contingência
R$ 132.000,00
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 vinte e nove dias de maio de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

LEI Nº 5.567, DE 29 DE MAIO DE 2012.
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, 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 suplementar, no valor de R$
2.000.000.00 (dois milhões de reais), no orçamento vigente para atender despesas junto a Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, será coberto através do excesso
de arrecadação verificado no exercício de 2012 por conta das Transferências do FUNDEB.
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 vinte e nove dias de maio de 2012.
JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 883, DE 29 DE MAIO DE 2012.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº
5.567, de 29 de maio de 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 2.000.000.00
(dois milhões de reais), no orçamento vigente para atender despesas junto a Secretaria Municipal de
Educação, a saber:
02.07.04 – Manutenção do Fundeb
(175) – 123610023.2038 – 3390.30 – Material de Consumo
R$ 500.000,00
(177) – 123610023.2038 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 600.000,00
(187) – 123610023.2038 – 3390.30 – Material de Consumo
R$ 300.000,00
(189) – 123610023.2038 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 600.000,00
Total das Suplementações
R$ 2.000.000,00
Art. 2º Os recursos destinados a abertura do crédito na forma do artigo 1º, será coberto através do excesso
de arrecadação verificado no exercício de 2012 por conta das Transferências do FUNDEB.
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Art. 3º 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 maio de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 884, DE 29 DE MAIO DE 2012.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, de acordo com a Lei nº
5.566, de 29 de maio de 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.432.000,00
(um milhão quatrocentos e trinta e dois mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas
com encargos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a saber:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(85) – 041230025.1059 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 295.000.00
(86) - 041230025.1080 – 4490.51 – Obras e Instalações
R$
330.000,00
(89) - 041230025.2045 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$
807.000,00
Total das Suplementações
R$ 1.432.000,00
Art. 2º O recurso para esta suplementação no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil
reais) será decorrente do excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2012, por conta da 2ª parcela
da Operação de Crédito do PNAFM e o valor restante de R$ 132.000,00 (cento e trinta dois mil reais)
ocorrerá por anulação da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(95) – 999990099.2035 - 9999.99 – Reserva de Contingência
R$ 132.000,00
Art. 3º 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 maio de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 377, DE 28 DE MAIO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo 20.011, de 24 de maio de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Simone Grazielle Capucci Rodrigues, Psicóloga, Ref. 11, lotada
na Secretaria de Promoção Social, a partir de 11/05/2012.
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 N° 378, DE 28 DE MAIO DE 2012.
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 20.326, de 28 de maio de 2012, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, o Senhor Adalberto da Silva de Jesus, como Representante da Secretaria de Desenvolvimento
Social da Comissão Especial do Projeto Estadual do Leite “Vivaleite”, objeto da portaria nº 218, de 31 de
maio de 2011.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de abril de
2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
PORTARIA Nº 379, DE 29 DE MAIO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2010, resolve:
Art. 1º Exonerar, o funcionário Fábio Cristiano Prestes de Oliveira, Motorista, Ref. 07, lotado na
Secretaria de Obras e Serviços, a partir da publicação, nos termos dos artigos 210, 211, 222 e 230 da Lei
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária
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SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Av. Emilio
Nastri, lote 19, quadra 39, Jardim Marabá, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.10.055.0142.001,
a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua José
Matinho Asen, lote 11, quadra S, Jardim Monte Santo, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
06.23.004.0376.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Baltazar
Lorenzetto, lote 18, quadra única, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.08.118.0090.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Maximo
Gomes Garrido, ao lado do n. 200, Vila Santa Isabel, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.02.005.0352.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Júlio
Mesquita Filho, Vila Nova Itapetininga, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.13.122.0246.001, a
proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Nelson
Suardi, parte do lote 22, quadra 50, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.10.046.0153.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Baltazar
Lorenzetto, lote 05, quadra única, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.08.118.0025.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Nelson
Suardi, lote 22, quadra 50, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.10.046.0158.001, a
proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua José
Martinho Asem, lotes 13 e 14, quadra S, Jardim Monte Santo, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
06.23.004.0396.001 e 06.23.004.0406.001, respectivamente, a proceder a construção do muro e do
passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos
termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, para cada lote, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais
penalidades previstas em Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua A, lote 12,
quadra 57, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.10.028.0447.001, a proceder a construção
do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta
publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Acacio de
Moraes Terra, lotes 13, 27 e 28, quadra única, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.08.118.0065.001, 01.08.118.0164.001 e 01.08.118.0169.001, respectivamente, a proceder a
construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, para cada lote, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais
penalidades previstas em Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Júlio
Mesquita Filho, Vila Nova Itapetininga, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.13.122.0246.001, a
proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Nelson
Suardi, lote 26, lado direito, quadra 63, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.10.007.0115.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Nelson
Suardi, lote 07, quadra 40, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral 01.10.066.0070.001, a
proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Camilo
Jose Araújo Lellis, lote 20, quadra 53, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.10.037.0234.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Baltazar
Lorenzetto, lote 19, quadra única, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.08.118.0092.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Baltazar
Lorenzetto, lote 06, quadra única, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.08.118.0030.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Baltazar
Lorenzetto, lote 12, quadra única, Jardim Brasil, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.08.118.0060.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Camilo
José Araújo Lellis, lote 20, quadra 53, Vila Nastri, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.10.037.0234.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Gabriel
Zaidan, parte do lote 09, quadra A, Vila Monteiro, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.07.097.0425.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.
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- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Padre
Bento Dias Batista, ao lado do n. 17B, Vila Piedade, Itapetininga/SP, com inscrição cadastral
01.02.168.0280.001, a proceder a construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Benedito
Bento Mariano, parte do lote 09, lado direito, quadra 54, Jardim Fogaça, Itapetininga/SP, com inscrição
cadastral 01.13.090.0317.001, a proceder a construção do passeio público no referido imóvel, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;
- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais penalidades previstas em
Lei.

- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel localizado na Rua Benedito
Bento Mariano, lotes 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 23 e 25, quadra 54, Jardim Fogaça, Itapetininga/SP,
com inscrição cadastral 01.13.090.0377.001, 01.13.090.0367.001, 01.13.090.0357.001,
01.13.090.0347.001,
01.13.090.0337.001,
01.13.090.0327.001,
01.13.090.0307.001,
01.13.090.0297.001, 01.13.090.2084.001 e 01.13.090.0272.001, respectivamente, a proceder a
construção do muro e do passeio público no referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
desta publicação, nos termos do art. 1º da Lei 4.026/97;

- Transcorrido o prazo, o mesmo estará sujeito a aplicação do auto de infração e imposição de multa no
valor de 05 (cinco) UFM, para cada lote, conforme determina o art. 3º da Lei 4.026/97 e demais
penalidades previstas em Lei.

Extrato de Termo Aditivo
Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº 31/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituição Nosso Lar, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento
institucional a criança e adolescente . Altera-se a Cláusula Terceira do Valor e dos Recursos: passa a ter a
seguinte redação: o valor total do presente convênio é de R$ 100.360,00 ( cem mil trezentos e sessenta
reais)

Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº 32/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Lar São Vicente de Paulo, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento
institucional ao idoso. Altera-se a Cláusula Terceira do Valor e dos Recursos: passa a ter a seguinte redação:
o valor total do presente convênio é de R$ 71.600,00 ( setenta e um mil e seiscentos reais)

Termo Aditivo nº01 do Convênio SMPSI nº 30/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Serviço de Obras Sociais, Objeto: a execução
descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviços ao migrante
e população de rua. Altera-se a Cláusula Terceira do Valor e dos Recursos: passa a ter a seguinte redação:
o valor total do presente convênio é de R$ 78.920,00 ( setenta e oito mil novecentos e vinte reais)

Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº 28/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo - SEMEIA
- Serviço Municipal Emergencial à Infância e Adolescência, Objeto: a execução descentralizada do Programa
Estadual de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento institucional a criança e
adolescente. Altera-se a Cláusula Terceira do Valor e dos Recursos: passa a ter a seguinte redação: o valor
total do presente convênio é de R$ 71.740,00 (setenta e um mil setecentos e quarenta reais).

Termo Aditivo nº 01 do Convênio SMPSI nº17/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Instituição Nosso Lar, Objeto: a execução
descentralizada do Programa de Proteção Social Especial, para prestação de serviço de acolhimento
institucional a criança e adolescente . Altera-se a Cláusula Terceira do Valor e dos Recursos: passa a ter a
seguinte redação: o valor total do presente convênio é de R$ 240.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais)

Convênio SMPSI nº 43/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal
da Promoção Social, Conveniada: Centro de Social Irmã Madalena, Objeto: a execução descentralizada do
Programa Estadual de Proteção Social Básica, voltado ao atendimento às família em situação de
vulnerabilidade social no valor de R$ 42.350,80 (quarenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais e
oitenta centavos), para o exercício de 2012. Vigência: 01/05/2012 até 31/12/2012

Extrato de Convênio – Federal Convênio SMPSI nº45/2012 - Convenente: Prefeitura do Município de
Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social. Conveniada: Instituto Geração Unidades
Produtivas, Objeto: Execução dos Coletivos do Serviço de Proteção Social Básica, Programa Pro Jovem
Adolescente. Valor - R$ 190.750,00 (cento e noventa mil setecentos e cinquenta reais), para o exercício
de 2012. Vigência: 01/04/2012 até 01/04/2013.

NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA - NRM - ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 108c/12, Proc. 108c/11, Notificação de recolhimento de multa nº02/12, Maria Lucia de Pontes).

Adriana A. Simões
Coordenadora do Controle de Zoonoses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 101/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO
DE VEÍCULOS DA FROTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INICIO DA SESSÃO: Dia
19.06.2012 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2012 - Processo nº 102/2012.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do serviço OBJETO: Contratação de empresa
para retífica do motor do veículo C-05 Chevrolet Ipanema 2.0 ano 1998 – Secretaria Municipal de Saúde.
INICIO DA SESSÃO: Dia 19.06.2012 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 103/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Aquisição de pó de café, açúcar cristal e chá para a Secretaria
Municipal de Saúde. INICIO DA SESSÃO: Dia 19.06.2012 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala da CPL
– I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 104/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE
FERIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INICIO DA SESSÃO: Dia 20.06.2012 a partir
das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2012 - Processo nº 106/2012.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTEBOL DE
CAMPO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. INICIO DA SESSÃO: Dia 21.06.2012 a
partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2012 - Processo nº 107/2012.
MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por km OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, PROFESSORES E DIRIGENTES DAS EQUIPES PARA
EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. INICIO DA SESSÃO: Dia 21.06.2012 a partir
das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 108/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. INICIO DA SESSÃO:
Dia 21.06.2012 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 109/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço Unitário OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU 192, CORPO DE BOMBEIROS,
AMBULÃNCIAS E RESIDÊNCIAS. INICIO DA SESSÃO: Dia 18.06.2012 a partir das 17:00 horas.
LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2012 - Processo nº 105/2012.
MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços na área de gestão do atendimento da Central de Atendimento ao Cidadão, através do
Convênio PNAFM (Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
Brasileiros), conforme as especificações do anexo I do edital. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de
participação deverão ser apresentados até o dia 22 de junho de 2012, impreterivelmente até às 10:00
Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes,
n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 02 (dois) ENVELOPES, referente a “1DOCUMENTAÇÃO” e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação”
ocorrerá no mesmo dia 22/06/2012 as 10:30 hs na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura
Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2012 - Processo nº 110/2012.
MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de empresa para
reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEIF Profª Zilá de Freitas Marão
– Rua Norberto José F. Notari, 330 – Jardim Mesquita, conforme planilha orçamentária, cronograma
físico financeiro e projetos anexos. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser
apresentados até o dia 22 de junho de 2012, impreterivelmente até às 15:00 Horas, no Protocolo Geral
da Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá,
Itapetininga - SP, em 02 (dois) ENVELOPES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO” e “2 - PROPOSTA
COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 22/06/2012 as
15:30 hs na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2012 - Processo nº 111/2012.
MODALIDADE: Concorrência Pública TIPO: menor preço global OBJETO: Contratação de empresa de
engenharia para execução de Obra de Construção de uma Praça no Jardim São Camilo, conforme orçamento,
projeto, cronograma e memoriais anexos ao processo, com recursos provenientes do convênio governo
federal CT n° 0332784-84/2010. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser
apresentados até o dia 06 de julho de 2012, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá,
Itapetininga - SP, em 02 (dois) ENVELOPES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO” e “2 - PROPOSTA
COMERCIAL”. A abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 06/07/2012 as
10:30 hs na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
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.
REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2012 – PROCESSO Nº 042/2012. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Básico, Executivo de Engenharia,
Elaboração dos estudos Ambientais e o Relatório de Impacto Ambiental para a implantação de um
Contorno Ferroviário no perímetro urbano do Município de Itapetininga/SP - recursos do Convênio nº
DIF/TT-Nº 225/08, Processo 50600.001813/2007-19 celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério
dos Transportes/ Departamento de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Tendo em vista o ofício nº
263/2012/DIF/DNIT, o Memorando nº 51/2012 da Secretaria Municipal de Gabinete e também o Parecer
nº 1207/2012-15 da Secretaria de Negócios Jurídicos, fica revogado o presente certame, nos termos do
artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, tendo em vista que ficou acordado entre as partesque a licitação,
objeto do convênio será realizada pelo próprio DNIT. Itapetininga, 31 de maio de 2012. ROBERTO
RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
LAUDO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2011 - PROCESSO Nº 271/
2011. OBJETO: LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA DO LOTE
ÚNICO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA (SP). Considerando a análise da documentação e decisão da Comissão
Permanente de Licitação e do parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania,
no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas
alterações consideram-se RATIFICADO o parecer da Comissão Permanente de Licitação, para HABILITAR
as seguintes empresas: 1) Empresa de Ônibus Rosa Ltda; E também para INABILITAR as empresas: 1)
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, pelo não atendimento
aos itens, 8.1.2, 8.1.5.3, 8.1.7, 8.4, e 10.3.2 do Edital e 2) BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS
LTDA, pelo não atendimento ao item 8.3 do Edital. Decorrido o prazo legal de 05 dias úteis, conforme
disposição do artigo 109, I “a” da Lei Federal nº 8.666/93, sem interposições de recursos as empresas
habilitadas estão aptas para a próxima fase abertura dos Envelopes “02 Propostas”. Em caso de interposição
de eventual(is) recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ão) publicado(s) no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Itapetininga, 31 de maio de 2012. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
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ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 036, de 24 de Maio de 2012
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. 000833/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-05-2012, o funcionário JOSÉ PAULO FERREIRA
DE ALMEIDA, Vigia, Referência 04-E, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos
proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 037, de 24 de Maio de 2012.
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. 000834/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39, da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-05-2012, a funcionária REGINA MARIA
QUEIROZ, Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-D, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 038, de 24 de Maio de 2.012.
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. 000835/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 31-05-2012, a funcionária
RUTH MORAES DOS SANTOS HOLTZ, Professora de Educação Básica II, Infantil, Faixa 02-B, lotada
na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 039, de 24 de Maio de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000836/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 de
23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte da funcionária municipal aposentada Conceição Cavalheiro
da Silva ao dependente FELICIANO RODRIGUES DA SILVA, esposo, a partir de 19-05-2012.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 040, de 28 de Maio de 2.012.
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. 000837/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso I, da Lei Complementar n° 49, de 23/04/2012 e
Artigo 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 31-05-2012, o
funcionário JOSÉ LEME PEDROSO, Jardineiro, Referência 11-F (Det. Judicial), lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
PORTARIA/SEPREM Nº 041, de 28 de Maio de 2.012.
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. 000838/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 31-05-2012, a funcionária
REGINA MARIA AYRES MARTINS, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-F, lotada
na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 042, de 28 de Maio de 2.012
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. 000839/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185, da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e
Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 31-05-2012, a
funcionária SONIA REGINA DE MEDEIROS GOMES Professora de Educação Básica II, Infantil, Faixa
02-F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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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 04 de junho de 2012, segunda-feira, às 16:30 horas para debate e discussão sobre o Projeto
de Lei nº 73/2012, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para a abertura
de crédito especial, e dá outras providências.

ATO DA MESA Nº 16/2012
Dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara para realizar o processo licitatório que especifica, e dá
outras providências.
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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 para o fornecimento e instalação de
arquivos deslizantes projetados sob medida para a nova sede Câmara Municipal de Itapetininga.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 28 de maio de 2012.
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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1 DE JUNHO DE 2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012
EDITAL DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga comunica que, fica revogado o item 7.7 do Edital da
licitação em epígrafe, tendo em vista não ser necessária realização de visita técnica ao local de instalação
do objeto desta licitação.

Itapetininga, 31 de maio de 2012.
Fuad Abrão Isaac
Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

PROJETO SOBRE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS COM PRORROGAÇÃO DE
VISTA
Durante a Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei nº. 52/2012, de autoria do Chefe
do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei
Orçamentária do Exercício 2013, um vereador solicitou prorrogação da vista pelo prazo
regimental.

APROVADOS PROJETOS DE LEI AUTORIZANDO ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL
A Câmara Municipal de Itapetininga aprovou, em Primeira Discussão e Votação, os seguintes
Projetos de Lei, de autoria do Chefe do Poder Executivo, autorizando a abertura de crédito
especial e dando outras providências: Projeto de Lei 57/2012 (R$ 6.636.000,00 – Saúde e
Meio Ambiente); Projeto de Lei nº. 59/2012 (R$ 1.600.000,00 – Creche Escola no Gramadinho);
Projeto de Lei nº. 62/2012 (R$ 20.000,00 – Seprem); Projeto de Lei nº. 63/2012 (R$ 35.000,00
– Consorcio União Sudoeste) e Projeto de Lei nº. 66/2012 (R$ 45.358,00 – Fundo Social de
Solidariedade).

DOIS PROJETOS EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO FORAM APROVADOS
Foram aprovados em Única Discussão e Votação, os Projetos de Lei, 61/2012 que autoriza
abertura de crédito adicional suplementar de R$ 1.300.000,00 da Secretaria de Administração
e Finanças e o Projeto de Lei 64/2012, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar
de R$ 2.000.000,00, do FUNDEB.

ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, encaminhou ao Prefeito Municipal a
minuta de Projeto de Lei, anexo ao requerimento submetido à aprovação dos vereadores,
solicitando o reenvio da mesma, já na forma de projeto, ao Legislativo, para que seja
instituído o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O
autor destacou que as pessoas com deficiência devem ter assegurados todos os seus
direitos no sentido de acessibilidade, locomoção e atendimento por parte das instituições
públicas e privadas. Fuad afirmou ainda que infelizmente o Poder Legislativo hoje enfrenta
uma série de limitações em suas atribuições, não podendo, nem mesmo, apresentar Projetos
de Lei que possam ser considerados inconstitucionais, só restando o envio de minuta para
que o Executivo o reenvie em forma de projeto, à Casa.
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Inscrições para 13 cursos profissionalizantes de
formação inicial e continuada no CEPROM/
SENAI começam no próximo dia 4

Com o objetivo de
promover a educação profissional, a Prefeitura de Itapetininga, por meio do Ceprom/Senai (Centro Educacional Profissionalizante
Municipal/Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial)
inicia na próxima sexta-feira
(dia 4) o período de inscrição
para 13 cursos profissionalizantes de formação inicial
e continuada.
Os cursos que estão sendo disponibilizados
são Autocad 2D; Hidráulica
e Pneumática Industrial; Eletropneumática; Mecânico
de Usinagem Convencional;
Desenho Técnico Mecâni-

co; NR 10:Segurança na Instalação e Serviços com Eletricidade; Eletricista Industrial;CLP;Comandos Elétricos;Boas Práticas para
Serviços de Alimentação(RDC-216);Assistente
de Controle da Qualidade;Soldador de Solda Elétrica e Oxiacetileno e Operação de Empilhadeira.
Para efetuar a inscrição, os interessados devem comparecer até o dia 15
de junho na unidade localizada à Rua Agenor Vieira de
Moraes, 135, Vila Arlindo
Luz, com cópia do RG, CPF e
comprovante de endereço.
Caso seja menor

de 18 anos, é necessária a
presença do responsável legal. O Ceprom está aberto
para matrícula de segunda a
sexta das 8h30 às 11 horas,
das 13h30 às 17 horas e das
19h15 às 21 horas.
Investindo na capacitação
de seus funcionários
As empresas do
município interessadas em
custear cursos para seus
funcionários podem entrar
em contato com o CEPROM/
SENAI através do e-mail:
cepromsenai@gmail.com ou
pelo Telefone (15) 3273.2929
solicitando a reserva da(s)
vaga(s).

Prorrogadas as inscrições para o ProJovem

Até o próximo dia
14 de junho, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, a
Prefeitura de Itapetininga,
por meio da Secretaria de
Educação, realiza as matrículas para o Projovem Urbano.
O ProJovem Urbano é um Programa do Governo Federal desenvolvido em
parceria com a Secretaria
Municipal de Educação,
com objetivo de promover a
inclusão social dos jovens
de 18 a 29 anos que não con-

cluíram o ensino fundamental (8ª série/9º Ano).
O Programa tem
duração de 18 meses, com
formação no ensino fundamental, cursos profissionais, aulas de informática e
auxílio de R$ 100,00 por mês.
No ato da matrícula devem ser apresentados o RG (original e cópia);
CPF (original e cópia);
comprovante de residência
(original e cópia) e Histórico
Escolar (Original).
Se não tiver um

comprovante de escolaridade, o candidato ainda poderá fazer um exame de
proficiência.
O total de vagas
será de 200 alunos, podendo
ainda haver chamamento de
acordo com vagas remanescentes e desistência no
início do Projeto.
Os interessados
devem comparecer às Unidades Escolares obedecendo
à seguinte prioridade:
1.EMEF Loide Lara – Bairro
do Taboãozinho

2.EMEF Hilda Weiss Trench
– Belo Horizonte
3.EMEF Therezinha Annunciato Esteves Soares - Belo
Horizonte
4.EMEF Evanilde Shirley de O.
Majewsky – Vila Prado
5.EMEF Nazira Iared – Vila
Mazzei
Outras informações pelos telefones (15)
3271-7271 e 3273-2026 ou na
Secretaria Municipal de
Educação, localizada à Rua
General Carneiro, 390,
Centro

Fatec está com as inscrições abertas para o vestibular 2º semestre

Quem tem interesse de iniciar um curso superior ou mesmo busca
crescimento profissional,
não pode perder mais esta
oportunidade.
A FATEC (Faculdade de Tecnologia) Professor Antônio Belizan-dro
Barbosa Rezende de Itapetininga abriu o processo
seletivo para os cursos de
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Agronegócio e
Comércio Exterior.

No total, a Faculdade oferece 240 vagas para
os cursos gratuitos 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)
e Comércio Exterior (com 40
vagas no período vespertino e 40 vagas no período
noturno).
Para se inscrever, o

interessado deve se cadastrar no endereço eletrônico
www.vestibularfatec.com.br,
gerar boleto bancário e
pagá-lo em qualquer agência
bancária para efetivar a
inscrição. A taxa de inscrição
para o vestibular é de R$
70,00 (setenta reais) e pode
ser paga em qualquer
agência bancária ou casa
lotérica.
Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (15) 3272-7916 ou

na Fatec Itapetininga, localizada à Rua João Vieira de

Camargo, nº104 ônico, que
objetiva , Vila Barth, telefone

(15) 3272-7916 / Fax (15)
3272-1165.
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Programa de Coleta de Lixo Eletrônico
será lançado no município

O número de computadores, televisores, celulares, consoles de videogame e players de música
cresceu de forma exponencial nos últimos anos, nas
casas dos brasileiros.
Também cresceu o
descarte desses aparelhos,
muitos com vida curta, além
das pilhas e baterias. Como
esses materiais possuem
componentes tóxicos e não
podem ser descartados no
lixo comum, cresce em
gavetas e armários no país
o número de baterias e
carregadores de celulares e
componentes de computadores. Atentos a esses problemas, alunos do Programa
de Aprendizagem Comercial
do Senac de Itapetininga
criaram um Projeto de Coleta
do Lixo Eletrônico, que
objetiva retirar das casas
dos Itapetininganos todo
esse aparato, encaminhando-o a empresa de reciclagem, que providenciará o
descarte correto desse material.
O projeto, que tem
apoio da Prefeitura de Itape-

Iniciativa é de alunos do Programa de Aprendizagem Comercial do SENAC
tininga e da empresa Moura
Baterias, fará a coleta, o
transporte, o armazenamento e descarte do material recolhido.
O Mutirão de Coleta do Lixo Eletrônico ocorre em 2 de junho, a partir das
8h30, iniciando os trabalhos
pela Rua Vicente Paula
Sacco, bairro Atenas do Sul,
seguindo então por todas as
ruas dos bairros atendidos
pelo projeto. A coleta segue
até as 12 horas e o encerramento acontece na praça
da Rua Vicente Paula Sacco.
Todo o material coletado no projeto será encaminhado para a área da
antiga Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
(Ceagesp) de Itapetininga e
ficará à espera da retirada
por uma empresa especializada em reciclagem e
descarte de material eletrônico.
Outras informações sobre o projeto podem
ser obtidas no Senac Itapetininga pelo telefone (15)
3511-1200.
Orientação

Alunos da nona
turma do Programa de
Aprendizagem Comercial do
Senac de Itapetininga,
orientados pela professora
Adriana de Almeida, realizam palestras informativas aos alunos das escolas
estaduais Darci Vieira, Abílio Fontes, Fernando Prestes e Peixoto Gomide, das
instituições de ensino Colégio Anglo e Senac Itapetininga, do Itapetininga
Shopping e Lojas Style, e
aos moradores dos bairros
Parque Atenas do Sul e
Shangrilá. Durante a palestra eles mostram a importância do descarte correto
desse tipo de material tóxico,
solicitando colaboração
para a separação desses
materiais antes do dia da
coleta.
Serviço
Projeto de Coleta de Lixo
Eletrônico
Data: 2 de junho, das 8h30
às 12 horas
Local: bairros Atenas do Sul
e Shangrilá
Informações: (15) 3511.1200
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Ministério da Saúde prorroga vacinação contra
gripe até 1º de Junho

O Ministério da
Saúde prorrogou o prazo da
vacinação contra a gripe até
o dia 1º de junho (sexta-feira). A campanha, que terminaria nesta sexta-feira (25),
tem como meta vacinar 80%
da população de grávidas,
idosos, profissionais da
saúde e crianças de seis meses a um ano e 11 meses.
Em Itapetininga, a
Vigilância Epidemiológica
pretende vacinar 23.331
pessoas. Destas, 16.155 devem ser idosos, 3.095 crianças, 2.534 trabalhadores da
área da saúde e 1.547 gestantes. A ação é preventiva
e acontece em todas as unidades de Saúde do município. Para se vacinar, as pessoas devem levar a carteirinha de vacinação. Quem
não possuir a carteirinha,
basta levar um documento
na unidade de saúde mais
próxima.
As famílias que

possuem pessoas idosas
acamadas devem comunicar
à Vigilância Epidemiológica
pelo telefone 3373-5426, para
que possam receber a vacina no domicílio. Além de
imunizar a população contra
a gripe A, tipo que se disseminou pelo mundo na
pandemia de 2009, a campanha também irá proteger
a população contra outros
dois tipos do vírus influenza:
A H3N2 e B.
De acordo com o
Ministério da Saúde, a
vacina influenza é trivalente,
ou seja, composta por três
vírus inativados: vírus
similar ao vírus influenza A
(H1N1), vírus similar ao vírus
influenza A (H3N2) e vírus
similar ao vírus influenza B/
Brisbane. Ela protege contra
as formas mais comuns da
gripe nesta temporada e
contra o vírus da gripe A
(conhecida popularmente
como “gripe suína”).

Secretaria de Saúde promove Balada da Saúde e Cidadania no Distrito do Rechã

Teste de glicemia e
HIV, orientações sobre prevenção da dengue, discussão sobre drogas e sexualidade, corte de cabelo e apresentações artísticas. Assim
será a Balada da Saúde e
Cidadania, que acontece
neste sábado, dia 2, das 10
às 17 horas, na Casa do
Adolescente III, localizada
a Rua Benedito Felício dos
Santos, 37, Distrito do
Rechã.
O objetivo do

evento é abrir o espaço para
debate entre os adolescentes sobre vários temas,
como saúde, educação e
seus direitos. O evento que
enfoca os assistidos das Casas do Adolescente do município e moradores dos
bairros e Distrito próximos
onde está instalada a unidade.
Nas últimas semanas, a Secretaria de Saúde
já realizou este evento na
Unidade I, localizada à Rua

Aparício Vieira, 470, Jardim
Shangrilá, e na Unidade II,
na Vila Paulo Ayres.
Para a realização do
encontro há a colaboração
das empresas Embelleze e
Drogasil, banco Bradesco e
Ceprom, Senac, Cras, Creas,
Vigilância Epidemiológica,
Projovem Adolescente, Sabesp e Guarda Civil Municipal. Outras informa-ções
nas unidades da Casa do
Adolescente através dos
3272-6306 e 3273-4227.
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“Circo um Mundo para Todos” com o ator
Marcos Frota chega a Itapetininga

A empresa Duratex, em parceria com a Prefeitura de Itapetininga e o
Clube Venâncio Ayres, recebe no próximo dia 11 de
junho, o Circo um Mundo
para Todos, com a Palestra
ministrada por Marcos
Frota, com o tema ‘Superação’, que abordará temas
sobre portadores de necessidades especiais, que
transpõem as barreiras do
preconceito e da limitação.
Serão assuntos da
palestra: inclusão de pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, física e mobilidades reduzidas, sempre incentivando a
motivação e superação.
Outro tema que
será discutido é o preconceito de deficientes dentro

de empresas.
Os convites poderão ser retirados na Secretaria da Sede Social do Clube Venâncio Ayres e na
Secretaria de Cultura e
Turismo de Itapetininga,
localizada à Rua Saldanha
Marinho, 105 – Centro, até
5 de junho, no horário das 9
às 17horas. Cada pessoa
poderá retirar no máximo 2
convites. As vagas são
limitadas e é indispensável
a entrega do convite para a
entrada do evento. Haverá
um sorteio.
Serviço:
Data: 11/6
Local:Sede Social do Clube
Venâncio Ayres
Horário: 20h
Palestrante: Marcos Frota
Carga horária: 2 horas
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Disputas da Copa Baby continuam no final de semana

A Copa Baby terá
mais disputas neste sábado
(dia 2) e domingo (dia 3) a
partir das 8:30 horas. Os

jogos serão realizados no
Ginásio Municipal de
Esportes “Ayrton Senna da
Silva”, localizado a Rua à

Avenida José Moraes Terra,
s/n, na Vila Barth. Outras
Informações pelo telefone:
3271-7926.

ACONTECE!

Liga Paulista de Tênis de Mesa

Foi realizado no
ultimo sábado (dia 26), em
Piracicaba, a quinta etapa da
Liga Paulista de Tênis de
Mesa. O evento contou com
participação de 250 atletas
de 17 cidades de várias
partes do estado de São
Paulo.
Itapetininga
participou com uma
delegação de 22 atletas
vindos das escolinhas e
núcleos esportivos.
Os resultados foram:
Vice Campeã Pré Mirim
Fem. - HANA CLAUDIA
Campeã Pré Mirim Fem. NATALY FERNANDA
Campeão Pré Mirim Masc. GABRIEL SANTOS

Terceiro lugar Pré Mirim
Masc. - RAFAEL SANTOS
Quinto Lugar Mirim Masc.
- DAVI COSTA LIMA
Quarto Lugar Infantil Masc.
- ANDRE LUIZ DA CRUZ
DUARTE
Terceiro Lugar Juvenil Masc
- MATHEUS ANDRE
GOMES
Quinto Lugar Juvenil Fem. AMANDA ADACHI
Sexto Lugar Adulto Fem. AMANDA FREITAS
Oitavo Lugar Adulto Masc.
- TIAGO ABREU
Campeão Rating F. RAFAEL SANTOS
Quarto Lugar Rating E ANDRE LUIZ DA CRUZ

DUARTE
Vice Campeã Rating C REGINALDO SILVA
Sexto Lugar Rating A GABRIEL PATRICK
Quarto Lugar Rating A Fem
- AMANDA FREITAS
Classificação geral
1º Piracicaba
2ª Rio claro
3ªItapetininga
Com esses resultados, Nataly Fernanda e
Hana Claudia estão em
1ºLugar no ranking anual e
Matheus André, Reginaldo
Silva, Gabriel Santos estão
em 2º lugar. Andre Luiz
Rafael Santos e Gabriel
Henrique estão em 3º.

Basquete Masculino
Resultado dos jogos deste final de semana
26/05
local: São João da Boa Vista
Itapeninga 54 x 67 São João da Boa Vista
27/05
Itapeninga 65 x 52 Caieiras
Próximos jogos
1/6
Itapeninga x São João da Boa Vista
Horário: 20:00horas
03/06
Itapeninga x Campo Limpo Paulista
Horário: 17:00 horas no Ginásio Mário Carlos Martins.
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Banda Municipal de Itapetininga: 20 anos
tocando alegria

Muitas pessoas já
passaram por agradáveis
momentos a ouvir uma música tocada pela Banda Municipal de Itapetininga, em
atividade há 20 anos. No repertório estão músicas tradicionais e vários outros estilos, como bolero, samba,
mambo, jazz, que despertam
aquela vontade de dançar ou
então, as músicas populares, que animam os presentes.
“A banda conta
com 16 músicos efetivos e
alguns voluntários. Muitos
deles fazem parte da também
tradicional Banda Lira, que
existe há 50 anos na cidade”,
conta Antonio Mármoro,
músico há 50 anos e coordenador e instrumentista da
Banda Municipal desde
2000.

O Secretário Municipal de Cultura e Turismo,
Luiz Antonio Vieira, conta
que a Banda Municipal está
presente nos principais
eventos da cidade. “Ela toca
em eventos oficiais da Câmara e da Prefeitura, eventos cívicos, além de tocar em
outras cidades e participar
de concursos”. A cidade já
ganhou terceiro lugar em um
festival de bandas que participou.
As atividades da
banda não são voltadas
apenas aos mais velhos, que
podem se identificar com as
músicas clássicas. “Nós
temos o projeto de levar a
banda nas escolas municipais. O objetivo é fazer com
que as crianças conheçam
os instrumentos e tomem
gosto pela música clássica”,

conta Mármoro.
Um público fiel
acompanha a banda em suas
apresentações pela cidade.
Durante esses 20 anos, ela
tem agradado a todas as
idades. “Acredito que o sucesso da Banda Municipal
esteja em seu repertório. As
músicas populares e conhecidas de todos fazem com
que as pessoas se identifiquem e apreciem”, avalia
Bob Vieira.
A Banda Municipal ensaia por duas horas,
três vezes por semana. A expectativa de Antonio Mármoro é de que brevemente
voltem as apresentações da
banda na praça. “O público
gosta bastante e sente falta
quando ficamos algum
tempo se nos apresentarmos”, finaliza.

Fundo Social capacita
monitores da região para
Polo Regional de Moda

O Fundo Social de
Solidariedade
de
Itapetininga encerrou a
formação de mais uma turma
de monitores para o Polo
Regional da Escola de
Moda. Foram 22 monitores,
de 11 cidades da região:
Angatuba, Cesário Lange,

Campina do Monte Alegre,
Tatuí, Araçariguama, São
Miguel Arcanjo, Cerquilho,
Guareí, Quadra, Ribeirão
Grande e SarapuíDepois
desta capacitação, as
monitoras estão aptas a
ministrar cursos de
formação em suas cidades.

Itapetininga já está
formando a segunda turma.
As inscrições para o curso
serão abertas novamente
entre fim de junho e começo
de julho. As aulas terão
início em agosto e serão
ministradas gratuitamente
no Fundo Social.

Itapetininga participa do
Dia do Desafio
Em Itapetininga
houve grande participação
da população no Dia do Desafio, que aconteceu na última quarta-feira, dia 30. O
objetivo do evento é fazer
uma campanha de incentivo
à prática regular de atividades físicas em benefício
da saúde. Segundo a Secretaria de Esportes do Município, muita gente participou, desde escolas até empresas particulares, que
colocaram seus funcioná-

rios para fazer pelo menos
15 minutos de exercícios.
Algumas entidades de Itapetininga como
Caps, Epam e Ceami também
participaram, além de vários
grupos de caminhada que
se espalharam por toda a
cidade.
No total 56.661
pessoas participaram da
movimentação, o que significa 39,25 % da população.
Como é tradicional no Dia
do Desafio, em que existe

um embate entre cidades,
neste ano Itapetininga
enfrentou a cidade de La
Libertad, na Guatemala. O
mais importante do Dia do
Desafio, que acontece anualmente na última quartafeira do mês de maio, e
ganha a cidade que demonstrar mais movimentação, é mostrar que é
possível exercitar o corpo,
nem que seja por apenas 15
minutinhos, melhorando a
saúde e a qualidade de vida.
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Cidade lança mais um programa voltado à
Educação Municipal

A Prefeitura de Itapetininga, através da Secretaria de Educação, inaugurará nesta sexta-feira ( dia 1º),
o Programa Itapetininga
Mais Educação. Para o programa, a Prefeitura irá trabalhar em regime de colaboração com o Poder Público,
para desenvolver ações de
lazer, esporte e cultura com
os estudantes.
“O Programa funcionará através de oficinas,
durante o período em que as
crianças não estarão na

escola. O objetivo é atender
crianças fora do período de
aula, em espaços já utilizados pela comunidade, como
igrejas ou áreas particulares
cedidas.
É uma ação conjunta”, conta Renata Maria,
Supervisora de Ensi-no da
cidade.Algumas escolas
terão prioridade no programa.
“São as que identificamos com maior situação de risco, através de dados do Ideb e do diagnós-

tico social”, destaca Renata.
Estagiários, profissionais e
voluntários podem se inscrever, apresentando programas de ação com as
crianças e a comunidade.
O lançamento do
Projeto acontecerá na Escola EMEF Profª Therezinha Annunciato Estevam
Soares, localizada à Estrada
Municipal Vicente Rodrigues Furtado, 1039, Vila Belo
Horizonte. O evento começa
às 19 horas e é aberto a toda
a comunidade.

Itapetininga tem projeto de recolhimento de óleo de cozinha

Desde maio de
2009, a Cooperita (Cooperativa de Catadores de Itapetininga), em parceria com a
Prefeitura Municipal, trabalha com o Programa Recóleo. O trabalho é desenvolvido pensando na preservação do meio ambiente, recolhendo óleo de cozinha
doméstico, comercial e industrial. O óleo recolhido
será utilizado na fabricação
de ração animal e de sabão
artesanal, fabricado pela
cooperativa.
Para participar,
basta os moradores entrarem em contato com a Cooperita, através do telefone
3373-5309 e solicitar que os
cooperados recolham o
material. Ou então, o óleo
pode ser deixado em algum
dos postos de coletas espalhados pelos mercados
da cidade. Os participantes
da campanha receberão funis para facilitar o armazenamento em garrafas pet.
Esse projeto possui importância ambiental e
econômica. O óleo de fritura
que vai para o esgoto aumenta a proliferação de
ratos e baratas e, conseqüentemente, aumenta os
casos de doenças causadas
por bactérias. Além disso,

quando o óleo chega aos
rios e córregos, prejudica a
oxigenação da água, causando a morte dos peixes.
Quando os raios
de sol incidem sobre o óleo
acontece uma reação química que libera gás me-tano
na atmosfera, aumentando o
aquecimento global. O
despejo de óleo na pia
também provoca entupimento no encanamento.
Isso causa um maior gasto
de água e despesas com
produtos de limpeza.
Os postos de recolhimento da cidade estão
distribuídos nos Supermercados Roberto, Cofesa,
Dia% (do Jardim Itália e do
Jardim Leonel) e na Duratex.
Você Sabia?
Que do total de
litros de óleo de fritura usado pela população, mais da
metade é descartada de
maneira incorreta? Em Itapetininga, o óleo jogado em
ralos de pias tem como
destino final o nosso, ainda
não poluído, Rio Itapetininga, prejudicando a oxigenação da água e acarretando
a morte de peixes. Outro fator
importante que você deve
saber, é que quanto mais
poluído o rio, mais cara fica
a sua conta de água, devido

à necessidade, em maiores
quantidades, de vários
produtos usados para o
tratamento da água.
Entretanto, não é somente
o meio ambiente que sofre
as conseqüências com o
descarte errado do óleo. Há
também danos à saúde
humana, uma vez que o óleo
no esgoto aumenta a população de ratos e baratas e
conseqüentemente a proliferação de bactérias dentro
das casas.
Para contribuir
com a natureza é muito fácil:
guarde o óleo em uma garrafa de plástico (pet) e doe à
Cooperita. Aos participantes do Recóleo será doado
um funil para facilitar o depósito do óleo no vasilhame, Estabelecimentos comerciais e empresas, além do
funil, receberão também um
adesivo de empresa ecológica.
Que tal você proporcionar mais saúde para a
sua família, preservar o rio
Itapetininga despoluído e
ainda proporcionar mais
qualidade de vida, sem
gastar um centavo sequer?
Seja um Cidadão Ecológico
- ligue: 3373-5309 (Cooperita) e saiba como será
recohida a sua doação.
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Concurso promovido pela TV TEM destina
meia tonelada de alimento ao Fundo Social de
Solidariedade

No último sábado
(dia 26) a TV TEM, através
do Programa REVISTA DE
SÁBADO, promoveu a
seletiva do Concurso Garota
Revista em Itapetininga, que
visa eleger uma modelo para
iniciar carreira internacional.
Durante o evento
de Itapetininga, foram classificadas 25 garotas, escolhidas entre 1,3 mil candidatas inscritas na etapa de Itapetininga.
Para participar da
ação, as meninas que se
inscreveram doaram uma

quilo de alimento para a
Campanha Bem Legal, uma
iniciativa solidária que passa
a acompanhar todos os
eventos da TV TEM.
No total, mais de
meia tonelada de alimentos
foram doados ao Fundo
Social de Solidariedade do
Município, que irá encaminhar a projetos sociais
como os Sopões do Monte
Santo (360 pessoas no mês
atendidas), São João (125
pessoas no mês atendidas),
Vila Nastri (240 pessoas no
mês atendidas), Santo An-

tonio (360 pessoas no mês
atendidas), Vila Regina (240
pessoas no mês atendidas)
e Vila Palmeira/Acampamento Sem Terra (400 pessoas por semana atendidas).
A entrega será
realizada nesta sexta-feira
(dia 1º), às 9h30, na sede do
Fundo Social de Solidariedade de Itapetininga, localizado na Estação Solidariedade, à Praça Gaspar Ricardo,
centro, antiga estação da
FEPASA.
Para outras informações, 3271-1801.

Cidade é finalista do Prêmio
“Municípios que Fazem Render
Mais”, promovido pelo Fiesp

Itapetininga está
entre os 16 municípios que
concorrem ao prêmio “Municípios que Fazem Render
Mais”, promovido pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp). Foram 74 municípios inscritos.
O objetivo é premiar as melhores práticas de
gestão dos recursos públicos, valorizando os esforços para a melhoria da

capacidade de planejamento, inovação e prestação de serviços da Prefeitura para os cidadãos.
O prêmio também
pretende reconhecer e
disseminar os trabalhos.
As cidades finalistas se destacaram nos critérios de sustentabilidade,
transparência da gestão
pública, participação popular, contribuição para o desenvolvimento local, cus-

teio e qualidade do investimento e responsabilidade
fiscal e social. A premiação
acontecerá no próximo dia
4, na sede da Fiesp, em São
Paulo.
Nosso município
concorre na categoria das
cidades com número de
habitantes entre 50.001 e
250.00, com outras doze
cidades do interior paulista,
entre elas Araraquara,
Botucatu e São Carlos.

Itapetininga sediou a 3ª Rodada
de Negócios Industrial e Agrícola
do Sudoeste Paulista
Itapetininga foi,
pela segunda vez, sede da
Rodada de Negócios Industrial e Agrícola do Sudoeste
Paulista, na última terçafeira, dia 29. O encontro,
promovido pelo Centro das
Indústrias de São Paulo
(Ciesp), é uma forma pela
qual as empresas compradoras e as vendedoras estabelecem contato com o
intuito de gerar empregos,
em que as empresas apresentam suas ofertas para
suprir a demanda de outras

empresas.
Na Rodada, empresas de diversos segmentos
e portes se reúnem para criar
novas oportunidades de
negócios. Há uma aproximação de grandes e médias e
pequenas e micro empresas
associadas ao Ciesp. Nesta
última edição, participaram
14 empresas âncoras da
cidade, com o apoio da
Prefeitura Municipal, de
unidades do Sesi e do Senai
da região.
Na visão do secre-

tário do Trabalho e Desenvolvimento, Marcio Renê
Rocha, esse encontro “consolida a liderança regional
de comércio. Reunir empresas de indústria, comércio e
serviços é algo fantástico,
uma grande oportunidade”.
Para o gerente de
produção da Duratex, Hugo
Leonardo Scudeler, como
uma empresa da cidade, eles
valorizam muito esse tipo de
encontro para desenvolvimentos de futuros negócios.
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Centro Histórico e Cultural Brazílio Ayres de
Aguirre será recuperado

Nos próximos meses, Itapetininga será contemplada com mais uma importante obra, a reforma e recuperação do prédio que
abriga o Centro Histórico e
Cultural Brazílio Ayres de
Aguirre. O espaço, que
neste ano comemora 21
anos de história, será todo
restaurado, num investimento inicial de R$
328.317,00.
A recuperação era
um pedido da sociedade
itapetiningana, que já há
algum tempo pleiteava a
reforma do local, que nos
tempos mais antigos abrigou a primeira cadeia do município, a Câmara Municipal,

o Fórum e até a Prefeitura.
Para a Prefeitura de
Itapetininga, a reforma do
Centro Histórico e Cultural
Brazílio Ayres de Aguirre era
muito importante, já que o
prédio preserva as origens
e histórias do município, “A
população já vem esperando essa restauração já há algum tempo, porém existe todo um processo que engloba a captação de recursos,
a liberação destes, licitação
e tudo o mais. A Prefeitura
sempre teve consciência da
importância do local e trabalhou para que conseguíssemos a liberação desta importante obra”, comentou o
Executivo.

Mais três novas Creches/EMEIs Prefeitura de Itapetininga realiza
serão construídas no município obras de drenagem no Distrito do
Rechã

Tendo consciência
da importância de se criar
novas vagas em Creches/
EMEIS para que as mães
tenham onde deixar seus
filhos enquanto trabalham,
a Prefeitura de Itapetininga
vem desenvolvendo projetos para a criação de novas
unidades escolares de
ensino infantil.
Só para se ter uma
ideia, em sete anos de gestão, a Prefeitura de Itapetininga ampliou em mais de
45% o número de vagas no
ensino infantil, o que resultou em mais de 1.175 novas vagas. Hoje, o município conta com 40 Creches/

EMEIs, o que corresponde
a um número de mais de
6.000 alunos matriculados
nas escolas municipais.
Ainda neste ano, a
Prefeitura de Itapetininga
deve dar início à construção
das Creches/ EMEIs da Vila
Belo Horizonte, do Jardim
São Camilo e do Jardim
Residencial Cambuí, um
investimento próximo a R$5
milhões. As três novas unidades, além de serem edificadas com dispositivos ambientalmente corretos, como
já padrão nas escolas municipais recentemente construídas, terão capacidade
para atenderá cerca de 228

alunos. Além disso, as
unidades contarão com
amplas salas de aulas e de
atividades, berçários, brinquedoteca, biblioteca, área
de lazer, salas para diretoria,
administração, professores,
cozinha com área de serviço
e depósito, pátio, almoxarifado, lavanderia, zeladoria
e refeitório.
De acordo com a
Secretaria Municipal de
Educação, o processo licitatório para contratação das
empresas que irão executar
as obras já está sendo realizado e as obras devem ter
início nos próximos dois
meses.

No último dia 22
de maio, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços
deu início às obras de drenagem profunda no Distrito do
Rechã.
As obras de drena-

gem fazem parte dos trabalhos preliminares para
posteriormente as vias
receberem malha asfáltica.
De acordo com a
previsão, serão investidos
R$ 249.885,44 nesta obra,

que é fruto de recursos
próprios da Prefeitura de
Itapetininga. Ao todo está
prevista a implantação de
aproximadamente 500
metros de galerias de águas
pluviais.
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Prefeitura desenvolve projeto de prevenção a
Dengue em escolas municipais

A Prefeitura de Itapetininga por meio da
integração entre a Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, através dos Departamentos de Vigilância em
Saúde e Departamento Pedagógico, realiza um projeto
de prevenção a Dengue na
Rede Pública de Ensino.
Para o primeiro momento do projeto, as escolas
municipais de ensino fundamental (EMEF) vão expor e
apresentar os trabalhos desenvolvidos com os escolares em um sarau promovido
na própria escola. Segue a
programação das apresenta-

ções.
O objetivo do projeto Escolas Contra a Dengue, que faz parte da campanha 10 minutos contra a
Dengue, é interar o aluno
com a temática Dengue de
forma lúdica e pedagógica,
capacitar para formas eficientes de controle do vetor,
bem como para a suspeita
de casos da doença, de modo a formar vigilantes permanentes que multiplicarão
as práticas aprendidas aos
familiares e vizinhos.
Em Itapetininga,
no ano de 2010, dez pessoas
contraíram Dengue; em 2011
foram oito casos da doença

dentro do próprio município.
Em 2012, até o
momento, não houve registro de casos, 53 pessoas
foram notificadas como suspeita, todas foram descartadas.
É necessária a
efetiva participação da
população, adotando medidas de controle dos criadouros no dia a dia, promover mudanças de atitudes
voltadas a evitar a criação
de larvas do mosquito da
Dengue em seu ambiente,
além de adoção de condutas
saudáveis, que possibilitarão
uma melhor qualidade de vida.

Acontece!

Na última quinta-feira ( dia 24) , o Prefeito Roberto Ramalho, acompanhado pelo Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Pedro Alexandre de Oliveira, esteve em São
Paulo reunido com o Secretário-Adjunto de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, Dr Alberto Macedo, a fim de agradecer o apoio do programa “Melhor Caminho”,
que realizará um investimento de R$ 693.141,56 com contrapartida da Prefeitura de R$
70.332,72 , totalizando R$ 763.474,28 para a perenização do trecho de 6 Km da estrada do
Bairro Areão, que será realizado pela CODASP e cujas obras vão ser iniciadas em julho/
2012. Entre outros assuntos foi solicitado o apoio da Secretaria para sessão de área para
expansão do terreno do aterro Sanitário, até que ocorra o licenciamento ambiental do projeto
do novo aterro.

O prefeito e o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente também estiveram em
audiência com o presidente da CODASP, Sr. Jairo de Almeida Machado Júnior, agradecendo
a parceria da CODASP e solicitando a ampliação do programa melhor caminho, tendo em
vista a grande malha viária rural do município de Itapetininga, com mais de 3.000 km. Foi
também solicitado à CODASP a sessão para o município de uma área localizada na Rodovia
Raposo Tavares, km 163,25 com aproximadamente 48.400 m2.

PÁGINA 28

1 DE JUNHO DE 2012

