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Este final de semana está repleto de
atrações esportivas. São elas: Torneio de
Basquete de Rua, Skate no Show de Verão
e Wakeboard Pró-Open Itanhaém

CORRIDA

PARCERIA

IPTU

ANIVERSÁRIO

INSCRIÇÕES PARA
6 KM DA FOLIA
TRI FM JÁ ESTÃO
ABERTAS

MUNICÍPIO
IMPLANTA PROJETO
DE GERAÇÃO DE
RENDA

CONTRIBUINTES EM
ATRASO SOFRERÃO
COBRANÇA
JUDICIAL

APRESENTAÇÕES
MARCAM OS 382
ANOS DA CASA DE
CÂMARA E CADEIA

2

ITANHAÉM, 28 A 31 DE JANEIRO DE 2006

| BOLETIM OFICIAL DE ITANHAÉM

AGENDE-SE
SKATE NO SHOW
DE VERÃO REÚNE OS
MELHORES

8ª EDIÇÃO DO
TORNEIO DE
BASQUETE DE RUA

WAKEBOARD
PRÓ-OPEN ITANHAÉM
VERÃO ATIVO 2006

Sábado (4) e Domingo (5)
A partir das 9h

Sábado (4) e Domingo (5)
A partir das 9h

Sábado (4) e Domingo (5)
A partir das 12h

Os tetras campeões brasileiro, Maneco
e Marito já confirmaram presença

São esperados skatistas de diversas
regiões do Brasil
Acontece em Itanhaém, nos dias 4 e 5 de fevereiro, a competição de abertura do calendário da modalidade 2006, o Skate no Show de Verão. O torneio será realizado na Avenida Jaime de Castro e
terá início a partir das 9 horas. As disputas serão
nas seguintes categorias: no sábado, competem
as categorias mirins e iniciantes e, domingo os
amadores.
Estão sendo esperados skatistas de diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Curitiba, Rio de
Janeiro entre outras. A pista está sendo projetada
pelo skatista profissional Daniel Arnoni, que possui
experiência em construção de áreas de competição.
“Estamos tomando todo cuidado para fazer a área
parecer bastante com uma praça, com caixotes, palcos, escadas, rampas e retas. Além disso, estamos
armando alguns obstáculos móveis como cavaletes
e tambores”. O Skate no Show de Verão é realizado
pela Goforit Eventos e conta com o apoio da
Standup.

EXPEDIENTE:
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
Av. Washington Luiz, 75 - Centro - Cep. 11.740-000
Tel. (13) 3421-1600 - www.itanhaem.sp.gov.br - sac@itanhaem.sp.gov.br

O Torneio reunirá os melhores
jogadores do Estado
Como já é de tradição, a 8ª edição do Torneio de
Basquete de Rua irá reunir os melhores jogadores do
Estado. A competição que acontecerá no final de semana (4 e 5), a partir das 9 horas, será realizada na miniquadra do Quiosque do Praião, na Avenida Presidente
Vargas, 910, no Centro da Cidade. No sábado, as disputas ficam por conta da categoria feminino, até 17
anos e acima de 18. No masculino, serão realizados
os jogos das categorias até 13 anos, de 14 a 16 e de
17 a 19 anos.
Já no domingo, serão realizados os jogos do masculino livre, acima de 20 anos. Para se inscrever, cada
dupla deve levar dois quilos de alimentos não perecíveis, a partir das 9 horas, no local de competições.

Boletim Oficial da Estância Balneária de Itanhaém
Criado pela Lei nº 3.039, de 12/11/2003
Jornalista Responsável: Silvio Lousada - MTB 24.000
Impressão: Gráfica e Editora Diário do Litoral - Tiragem: 5.000 exemplares

Para fazer o público vibrar com as manobras náuticas mais radicais realizadas nas águas, a arena Náutica montada na Boca da Barra, vai ser palco do
Wakeboard Pró-Open Itanhaém - Verão Ativo 2006. O
evento irá reunir os melhores atletas do País, como os
tetras campeões brasileiro, Marreco que também ocupa a 14º posição no ranking mundial e o wakeboarder,
Marito. Outro que também promete arrasar nas águas
itanhaenses é o vencedor do X-Games, Rafael K.
Como não bastassem estas feras, participarão também a revelação da categoria pró, terceiro lugar logo
em seu primeiro ano de disputa, o atleta de apenas 17
anos, Deco e a última campeã brasileira, Mariana
Martins. A disputa que acontecerá neste final de semana (4 e 5), a partir das 12 horas, está programada em
duas etapas. No sábado, acontecem as disputas
classificatórias entre 16 pilotos, classificando os oito
melhores para as eliminatórias e finais, que rolam no
domingo, quando também haverá a entrega do prêmio
de R$ 3 mil entre os oito melhores colocados.

Produção:
Secretaria de Comunicação Social
Av. Washington Luiz, 75 - Centro
Tel. (13) 3421-1600 ramais 1616/307/314
boletimoficial@itanhaem.sp.gov.br
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AGENDE-SE
CASA DE CÂMARA E CADEIA
COMPLETA 382 ANOS EM FEVEREIRO
DOMINGO (5)
A PARTIR DAS 20H
Um dos monumentos históricos mais importantes de Itanhaém, a Casa de Câmara e Cadeia, que é considerado um
dos ícones da história do Município irá completar 382 anos. O
empreendimento que surgiu na época em que Nossa Senhora
da Conceição de Itanhaém, nome dado a Cidade na época,
terá uma programação especial em comemoração ao dia em
que foi fundada, 6 de fevereiro de 1624.
Para isso, a secretaria municipal de Turismo já iniciou os
preparativos. A cerimônia de comemoração ao aniversário acontecerá no dia 5 de fevereiro, a partir das 20 horas, com a apresentação do Duo de Flauta da Casa da Música do departamento municipal de Cultura. Em seguida será exibido para os
convidados um vídeo sobre a história do prédio. Logo após
todos irão cantar parabéns com acompanhamento da
A cerimônia de comemoração contará com
apresentações dos projetos do departamento de Cultura

performance da Companhia Abaré Teatro e, para encerrar, o
grupo de metais da Casa da Música, fará uma apresentação.

MISSA NA GRUTA NOSSA
SENHORA DE LOURDES

6 KM DA
FOLIA TRI FM

TODO DIA 11 - A PARTIR DAS 17H

AV. JAIME DE CASTRO
DIA 18 - A PARTIR DAS 15H

A Gruta localiza-se ao lado da
passarela de acesso à Cama de Anchieta

Um dos patrimônios turísticos mais visitados de Itanhaém, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes é também,
considerada um dos redutos mais freqüentados por católicos no Município. E como acontece a vários anos, todo
dia 11, a partir das 17 horas, é realizada uma missa
em louvor a Santa.
O monumento que existe há aproximadamente 36 anos,
recebe a celebração ministrada pelo padre da Paróquia do
Belas Artes, Élcio de Assis Machado. Todo o ambiente religioso que paira no local, ainda conta com outro grande atrativo a Cama de Anchieta, que recentemente ganhou uma
passarela de acesso.
A entrada da passarela localizada ao lado da gruta
torna possível a visitação com segurança e conforto. Além
disso, é possível desfrutar da bela visão das praias dos
Sonhos e Cibratel. Com estes dois atrativos, Itanhaém
está pronta para fortalecer uma de suas maiores vocações turística, a religiosa.

Muita alegria promete tomar conta de Itanhaém, no
dia 18 de fevereiro. Os 6 KM da Folia Tri FM já está com
as inscrições abertas. Quem quiser participar do evento que irá reunir mil corredores e 500 caminhantes, pode
se inscrever, até o dia 18 ou enquanto durarem as vagas, diretamente pela internet, no site www.ativo.com,
ou em Santos, à Rua Itororó, 27, no Centro, de segunda
a sexta-feira, das 12 às 18 horas.
Em Itanhaém, as inscrições acontecem, na tenda
do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), localizado na Praça Narciso de Andrade, no Centro, das 15
às 21 horas. Para os corredores a taxa é de R$ 25,00 e
para os caminhantes R$ 15,00. Além da prova, o 6 KM
da Folia – Tri FM promete muita festa. Após percorrem
o Centro Histórico e a orla da praia, com largada e chegada na Avenida Jayme Castro, os participantes serão
recebidos com a animação das passistas da Escola de
Samba União Imperial, de Santos.
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Educação oferece curso de capacitação
profissional aos funcionários
Até o mês de março serão oferecidos os cursos de Gestão de
Atendimento, Formação para Educadores de Creche e Primeiros-socorros
A secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Itanhaém esta oferecendo desde o último dia 23, a todo corpo
docente, que conta com supervisores, diretores de ensino e
corpo administrativo da secretaria, os cursos do Projeto
D’Acoord Assessoria, que tem como objetivo contribuir com
o aperfeiçoamento e capacitação dos funcionários da rede
municipal de ensino.
Os cursos, que serão realizados até o mês de março,
são: Gestão de Atendimento, Formação para Educador de
Creche e Primeiros-socorros. Todos estão sendo ministrados nas dependências do Centro de Pesquisas do Estuário
do Rio Itanhaém, na Rua Dom Sebastião Leme, 195, no
Jardim Ivoty, e no Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes (CMTECE), na Avenida Condessa
de Vimieiros, 1131, Centro.

Os cursos são ministrados no Centro
de Pesquisas e na CMTECE

De acordo com a secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Itanhaém, os cursos serão excelentes para o aprimoramento dos funcionários. “Eles atenderão desde os professores, coordenadores e diretores de escolas até
supervisores e diretores de ensino, passando também pelo
corpo administrativo. Assim haverã aprimoramento no atendimento de qualidade da rede municipal de ensino, e ainda,
estimular a criatividade e a vontade de trabalhar dos funcionários”.
Para o diretor da empresa D’Accord Assessoria, Fábio
Francese, o curso favorece a gestão pública de qualidade.
Conseguimos através dos cursos fazer com que os funcionários assimilem melhor a responsabilidade que eles tem
nas mãos, trabalhando também a criatividade, o espírito de
liderança e a hierarquia”.

PROJETO CULTURA ATIVA
Até dia 6 de fevereiro

Até dia 26 de fevereiro

SEXTA QUE LÁ VEM TEATRO
Até o início de fevereiro, o departamento de Cultura
levará ao espaço público o Sexta que lá vem teatro. Com
comédias ligeiras, interpretadas por viajantes caiçaras
que vão de estação em estação contando suas histórias,
o projeto é diversão garantida. Para dar início a apresentação itinerante, fatos cômicos acontecidos na Cidade,
nas décadas de 50 e 60, serão encenados na Tenda Cultural do Suarão, às 21 horas.

PASSOS DE ANCHIETA
O departamento cultural iniciou o projeto Passos de Anchieta, levando informação, cultura e entretenimento aos
turistas, através de artistas que interpretam o padre e
recepcionam os visitantes. O trabalho inédito, que envolve
20 jovens contratados e capacitados com aulas de teatro e
turismo, acontece nas praias e pontos históricos, durante
toda a temporada de verão.

Até dia 18 de fevereiro
SHOW NOS BAIRROS
Com o objetivo de levar cultura e entretenimento a todos os cantos da Cidade, o departamento municipal de
Cultura prmove, às 21 horas, ao projeto Show nos Bairros.
Dia 28, a programação acontece nos jardins Coronel e
Bopiranga. No dia 4 de fevereiro, os bairros contemplados serão o Umuarama e Savoy. E para encerrar as apresentações, no dia 18, o Show nos Bairros animará o
Aguapeú e o América.

CONVENTO ENCENA
Outra importante iniciativa que, além de ressaltar a arte,
valoriza a história e os patrimônios culturais da Cidade, trata-se do Convento Encena, no Convento Nossa Senhora
da Conceição, no alto do Morro de Itaguaçu. O projeto aborda a fundação da Vila de Nossa Senhora da Conceição,
hoje Itanhaém, através dos personagens Martim Afonso e
Condessa de Vimieiros.
APARIÇÃO DA VIRGEM É ENCENADA
NA CAMA DE ANCHIETA
Envolvendo história e arte, e tendo como cenário prin-

cipal o ponto turístico conhecido como Cama do Anchieta, a iniciativa apresenta ao público a encenação da aparição da Virgem Santíssima ao beato José de Anchieta.
Apresentada todos os domingos, sempre às 20h30,
a peça, que reúne fé e cultura num reduto de belezas
naturais, situado na praia da Gruta Nossa Senhora
de Lourdes, conta com efeitos especiais, que deixam
o evento ainda mais emocionante. Vale ressaltar que,
o espetáculo é gratuito e voltado a pessoas de todas
as idades, podendo sofrer alterações nas datas em
caso de mau tempo.

Até dia 27 de fevereiro
TEATRO INFANTIL
E, para atender o público infantil, a Cultura preparou um repertório especial, que será apresentado durante todo o mês de janeiro, nas tendas instaladas no
Suarão, na Praça Benedito Calixto e no Gaivota. As
peças, que visam divertir as crianças, sem esquecer,
contudo, o contexto pedagógico, serão encenadas
sempre às 18 horas.
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Reuniões do Condesb e CBH-BS
acontecem nesta terça-feira
Desta vez, os encontros serão sediados no Rotary Clube de Mongaguá, na Avenida São Paulo, 35,
no bairro Vera Cruz. O primeiro terá início às 10 horas e o segundo, às 14 horas
Duas importantes reuniões para o Litoral Paulista serão
realizadas nesta terça-feira (30), no Rotary Clube de
Mongaguá, na Avenida São Paulo, 35, no bairro Vera Cruz.
A primeira, a ser realizada a partir das 10 horas, refere-se
ao encontro do Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista (CONDESB). Já a segunda, com início previsto para às 14 horas, trata-se da 1ª
Reunião Extraordinária de 2006 do Comitê de Bacias
Hidrográficas da Baixada Santista (CBH-BS).
Formado por representantes das prefeituras e do Governo do Estado, o Conselho de caráter normativo e
deliberativo fará, durante a abertura, a leitura, discussão e
votação das atas da 94ª Reunião Ordinária, ocorrida em 22
de novembro de 2005, e da 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 31 de novembro do ano passado. Em seguida,
serão definidas as prioridades de atuação do colegiado para
o exercício de 2006.
Além disso, serão analisadas e discutidas as propostas para a aplicação de recursos deste ano. Entre
os assuntos a serem abordados está a autorização para
que a Agência Metropolitana da Baixada Santista
(Agem) promova a contratação do Projeto Executivo de
“Sinalização Turística da Baixada Santista –
SINALTUR”, assim como o repasse do Fundo para a
Agem na quantia de até R$200 mil.
Recursos - Ainda sobre as verbas do Fundo, o
CONDESB irá homologar a decisão do Conselho de Orientação, que aprovou a liberação de recursos para a construção dos Postos de Informações Turísticas Metropolitana, nas
cidades de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Guarujá. Ao
todo, serão destinados ao projeto R$ 296.144,18. Na ocasião, entre outras coisas, também será autorizada ao

MONITORAMENTO
DO TEMPO

Durante as reuniões, que contarão com a presença de prefeitos da Região,
serão debatidos as liberações de recursos da AGEM e do FEHIDRO
DEINTER-6 a utilização do saldo remanescente de R$
48.457,75, para a implantação do Sistema de Identificação
e Reconhecimento Fotográfico na Região Metropolitana da
Baixada Santista (RMBS).
CBH-BS – Já a partir das 14 horas, será realizada, no
mesmo local, a 1ª Reunião Extraordinária de 2006 do Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH-BS), presidido pelo prefeito de Itanhaém, João Carlos Forssell. Durante o encontro, após a leitura, discussão e votação da ata da reunião

anterior, realizada no dia 9 de dezembro, haverá a abertura das inscrições para financiamentos de projetos com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO).
Ainda na reunião, serão deliberadas questões que estabelecem o prazo para apresentação desses projetos,
assim como o contingenciamento de recursos do
FEHIDRO, referentes ao ano de 2006, para elaboração do
Plano de Bacia 2008/2011 e para a segunda fase do Projeto de Educação Aplicada.

Através de monitoramento de previsão do tempo, a Defesa Civil de Itanhaém, desenvolverá, até o dia 5 de março
de 2006, uma ação preventiva, com o intuito de desencadear um Plano de Defesa Civil Municipal capaz de atender
a Cidade durante o período de Verão. Isso porque, durante

essa estação registra-se maior intensidade de chuva e
ventos fortes, em conseqüência de elevação da tábua das
marés. Vale frizar que, esse serviço será realizado 24 horas por dia. Para outras informações, o telefone da Defesa Civil é 3427-8352.
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Atos do Poder Legislativo
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Atos do Poder Executivo
LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/2.006
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Itanhaém o Pregão eletrônico nº 03/2006.
Processo n º 314/2006.
Interessados: Secretaria de Administração, Secretaria de Obras
e Meio Ambiente, e Secretaria de Assuntos Fundiários.
Objeto: Aquisição de 04 (três) Veículos Zero Quilômetro, Tipo Perua, 2006/2006, sendo 02(dois) para Atendimento da Secretaria
de Administração, 01 (um) Veículo para atendimento da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, 01(um) veículo para atendimento
da Secretaria de Assuntos fundiários e 02 veículos Zero Quilômetro, de passeio, 2006/2006, para 05 passageiros, para atendimento da Secretaria de Obras e Meio Ambiente.
Obtenção do edital completo: a partir de 27/01/2006, na Internet
no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br;
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
LOTES
DATA/HORÁRIO
Lote(s) 01
Início – Das 10:00 Horas dia 27/01/2006
Final – às 08:00 Horas do dia 09/02/2006
ABERTURA DAS PROPOSTAS
LOTES
DATA/HORÁRIO
Lote(s) 01
A partir das 8:30Horas do dia 09/02/2006
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS
LOTES
DATA/HORÁRIO
Lote(s) 01
A partir das 9:00Horas do dia 10/02/2006
Recebimento da documentação do Lote 01: até o 3º (terceiro)
dia útil subseqüente ao da realização da sessão.
Todas as fases referente a este procedimento licitatório, serão realizadas pela Internet no endereço eletrônico: www.licitacoese.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 3421.1600, ramal 236, c/ Olinda ou Marcos.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, EM 26 DE JANEIRO DE 2.006.
MARCOS TADEU FERREIRA DE MORAIS
Diretor do Depto de Suprimentos
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/2006
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de
Itanhaém o Pregão eletrônico nº 06/2006.
PROCESSO N º 245/2006.
Interessado: Secretaria de Serviços e Urbanização.
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Tubo Armado, para
Atendimento da Secretaria de Serviços e Urbanização.
Obtenção do edital completo: a partir de 30/01/2006, na Internet
no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br;
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
LOTES
DATA/HORÁRIO
Lote(s) 01
Início - Das 10:00 Horas dia 30/01/2006
Final - às 10:00 Horas do dia 10/02/2006
ABERTURA DAS PROPOSTAS
LOTES
DATA/HORÁRIO
Lote(s) 01
A partir das 13:30 Horas do dia 10/02/2006
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS
LOTES
DATA/HORÁRIO

Lote(s) 01
A partir das 09:00Horas do dia13/02/2006
Recebimento da documentação do Lote 01: até o 3º (terceiro)
dia útil subseqüente ao da realização da sessão.
Todas as fases referente a este procedimento licitatório, serão realizadas pela Internet no endereço eletrônico: www.licitacoese.com.br.
INFORMAÇÕES: Telefone (0xx13) 3421.1600, ramal 236, c/ Olinda ou Marcos.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, EM 27 DEJANEIRO DE 2.006.
MARCOS TADEU FERREIRA DE MORAIS
Diretor do Depto de Suprimentos
RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação, Proc. 11/06.
Objeto: “...contratação da Associação Nacional de Vôlei Eventos
Verão Ativo 2006...”
Informamos que o procedimento foi ratificado em data de
18/01/06.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, 24 DE JANEIRO DE 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Admininstração
RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação, Proc. 550/06.
Objeto: “...contratação da entidade Jeep Clube Comando Oeste
“Jeep Indoor” Projeto Verão Ativo 2006...”
Informamos que o procedimento foi ratificado em data de 18/
01/06.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, 26 DE JANEIRO DE 2006
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Admininstração
RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação, Proc. 503/06.
Objeto: “...contratação de promotora de eventos para apresentação do Cantor Dado Villa Lobos e da Banda Nenhum de Nós –
Projeto Verão Ativo 2006...”
Informamos que o procedimento foi ratificado em data de 18/
01/06.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, 26 DE JANEIRO DE 2006
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Admininstração
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2006
TRANSPORTE DE PACIENTES - SECRETARIA DA SAÚDE
ONDE SE LÊ: “...DA GARANTIA PARA LICITAR, ATÉ O DIA 06
DE FEVEREIRO DE 2006...” LEIA-SE “ATÉ O DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2006”
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, 27 DE JANEIRO DE 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Admininstração

PAGAMENTO COM PRETERIÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA
Proc. 9.715/05
Informamos que as Notas Fiscais 092, 093, 925, 926, 928, 929, 930,
932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 878 à 884, 892 à 895 e 896 à 905
da empresa INTRACATH COMERCIAL LTDA., será pago o valor de
R$ 219.785,34 preterindo-se a ordem cronológica de pagamentos.
Justificativa da autoridade competente: “...reduz a dívida e o número de credores que deverão aguardar a satisfação de seus créditos à conta de despesas de exercícios anteriores...”
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM 20 DE JANEIRO DE 2.006.
MARCOS TADEU FERREIRA DE MORAIS
Diretor do Depto de Suprimentos
EDITAL DE REVOGAÇÃO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2.005
PROCESSO Nº 8.221/2005
Em face do valor proposto pela Empresa que arrematou o Lote n°
01 estar muito acima do valor praticado no mercado, e ainda, não
tendo sucesso em tentativa de redução do mesmo, resolvo REVOGAR o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº
33/2.005 – Registro de Preço para contratação de Empresa Especializada em Locação de Veículos leves, para atendimento da
Prefeitura Municipal de Itanhaém, e considerando que revoga-se
o que é legítimo mas inoportuno e inconveniente ao interesse público, conforme artigo 49 da Lei 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.
O Processo nº 8.221/2.005, referente à presente licitação, encontra-se devidamente instruído e com vistas franqueadas à todas as
Empresas participantes, para eventual análise, mediante requerimento, devidamente protocolado no Setor de Protocolo e Arquivo
da Prefeitura.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM 25 DE JANEIRO DE 2.006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal

CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA
Prefeitura Municipal de Itanhaém
Custo do Projeto R$ 10.379.282,40 local da realização do Projeto: em todas as Unidades de Saúde do Município;
Assinatura do Termo de Parceria em 28/12/05, início 01/01/06 e
término 01/01/08;
Objeto do Termo de Parceria: Operacionalizar a Co-Gestão de
Serviços de Saúde, Programa de Saúde da Família, Programa de
Agentes Comunitário de Saúde, Programa de Saúde Bucal;
Nome da OSCIP - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana - IBDPH
Endereço: Rua Isaias Salomão, 91, Saúde, São Paulo - SP - Cep.
04055-050 Fone/Fax (11) 5589-9954
Responsável pelo Projeto: Eliane Silva de Lucena - Diretora Presidente.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, 26 DE JANEIRO DE 2006
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Administração
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LUCIANO MOURA DOS SANTOS

SELENE DORA VELLOSO PALAZZO

17

18

| BOLETIM OFICIAL DE ITANHAÉM

ITANHAÉM, 28 A 31 DE JANEIRO DE 2006

ENREDO

União Imperial leva Itanhaém
à Passarela do Samba
A escola santista ressalta o nome da Cidade ao homenagear Serafim Gonzalez, lembrando que
Itanhaém foi cenário da novela Mulheres de Areia, que marcou a carreira do artista
Reduto de belezas naturais, Itanhaém se destaca no
cenário nacional e ganha espaço no mundo do samba. No
carnaval 2006, a Cidade entra na avenida com o enredo da
Escola de Samba União Imperial, de Santos, numa bela
homenagem ao artista Serafim Gonzalez, que promete encantar e contagiar a multidão.
Com mais de 50 anos de carreira, o ator, diretor e escultor fez grandes trabalhos nas TV’s Tupi, TVE, Globo, Manchete e SBT, atuou em mais de 100 peças de teatro e cerca
de 40 filmes, mas destaca como ápice de sua carreira a
primeira versão da novela Mulheres de Areia, gravada em
Itanhaém, em 1973.
Ambientada em uma vila de pescadores, na Praia dos
Sonhos, a obra de Ivani Ribeiro ficou marcada pela beleza
do lugar e pelo grande trabalho do artista que, além de atuar, foi o responsável pela criação de cerca de 200 esculturas em areia feitas na orla, durante as gravações.
O sucesso foi tanto que, em 1991, a novela ganhou a
segunda versão. Desta vez, foi o filho do artista, Daniel
Gonzalez, que marcou o folhetim ao produzir verdadeiras
obras de arte na areia, revelando o talento passado de pai
para filho. O artista chamava ainda mais a atenção, ao gastar apenas 30 minutos para criar cada escultura.
E é com o enredo “Aplausos! Luz, Câmera, Ação. Com
Serafim Gonzalez, vem contracenando a União”, composto
por Ceno do Cavaco, Fernando Negrão, Gustavo Santos e
Imperial, que a escola destaca Itanhaém e revela esta e
outras histórias do protagonista, que começou sua carreira
aos 12 anos, no programa “Dindinha Sinhá”, da Rádio
Anchieta”, e segue hoje com a participação na novela
Belíssima, de Silvio de Abreu, veiculada pela Rede Globo,
em horário nobre.
Imperial – Vale lembrar que a escola, fundada em 1976
e presidida, atualmente, por Sérgio da Silva, o Bicuíba, representa a união das comunidades santistas dos bairros
Marapé e Vila Mathias. Afilhada da Estação Primeira de
Mangueira, do Rio de Janeiro, a agremiação tem como
cores oficiais o verde, o rosa e o dourado. Seu barracão
está situado na Rua São Judas Tadeu, 20 e 26, no
Marapé, em Santos.

A escola de samba também se apresentará no desfile de carnaval
de Itanhaém, que acontece na Av. Jaime de Castro
SOLIDARIEDADE

Feira Solidária traz produtos artesanais
e guloseimas, a partir de R$ 1,00
Realizada de sexta a domingo, a partir das 18 horas, na Avenida Rui Barbosa, 282, no
Centro, a feira abrirá também, excepcionalmente, nos dias 25 e 26 deste mês
Produtos artesanais em telha, biscuit, panos de
prato, quadros em alto relevo e outros. Tudo isso sem
contar com guloseimas como pães doces, bolos, broas
de milho e demais produtos confeccionados pelas famílias assistidas por entidades sociais de Itanhaém.
Denominado ‘Feira Solidária’, o projeto realizado
desde o dia 20, acontece de sexta a domingo, a partir
das 18 horas, na Avenida Rui Barbosa, 282, no Cen-

tro, e conta com cerca de 10 entidades.
O projeto, que é uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade, entidades assistenciais e secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, de Comunicação Social e de Turismo, funcionará até o dia 28 de fevereiro e, conta
com mercadorias que podem ser adquiridas a partir de R$ 1,00.
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PARCERIA

Projeto Tecendo a Rede implanta
programa Caminhando Juntos
Emancipação e fortalecimento do eixo familiar, estes são os principais objetivos
do programa que atende, atualmente, 20 famílias no bairro Oásis, em Itanhaém
O programa Caminhando Juntos foi instituído a partir de reuniões mensais da comissão do projeto Tecendo a Rede, onde surgiu a idéia de desenvolver
um trabalho que consiste em proporcionar a emancipação e o fortalecimento do eixo familiar as 20 famílias do bairro Oásis, em Itanhaém, recém beneficiadas pelo Renda Cidadã.
Implantado no último dia 23, o Caminhando Juntos
que acontece de segunda a sexta-feira, das 13 às 17
horas, no Centro de Referência em Assistência Social
(CRAS), oferece cursos pré-profissionalizantes de panificação, bordado em pedraria e biscuit. Com duração
de seis meses e sem qualquer despesa a chefe de família, o programa dará ainda, na seqüência, a oportunidade de aprender capacitação gerencial.
Com tudo isso, após um ano, os beneficiados estarão preparados para confeccionar e também vender
seus produtos, aumentando assim, a renda mensal familiar. Atualmente, todo material produzido é vendido
pelo Fundo Social de Solidariedade que reverte o dinheiro arrecadado em materiais para serem utilizados
durante as aulas.
Renda Cidadã – O programa Renda Cidadã, do Governo do Estado, atende em Itanhaém 110 beneficiados de baixa renda, onde na maioria dos casos a mãe é
a chefe de família. Mensalmente elas recebem uma
bolsa auxílio no valor R$ 60,00.
Já o projeto Tecendo a Rede, do Governo Municipal, é uma parceria entre as secretarias da Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e, Educação, Cultura e Esportes, além do Fundo Social de Solidariedade e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que
juntos procuram atender as necessidades básicas da
população.
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SOLIDARIEDADE

Crianças carentes ganham tarde
de lazer em parque de diversões
Cerca de150 crianças, entre 7 e 14 anos, atendidas por programas do Governo Municipal serão beneficiadas
Nesta quarta-feira (1º), cerca de 150 crianças carentes de Itanhaém, entre 7 e 14 anos, atendidas por
projetos sociais da Cidade terão um dia inesquecível.
Durante a temporada de verão é instalado na Avenida
Rui Barbosa, no Centro, o Kids Park, um parque de diversões que, por todos os Municípios que passa proporciona aos filhos de famílias de baixa renda, atendidas por projetos do Governo Municipal, uma tarde de
diversão gratuita.
Em um espaço de cerca de 3 mil m², as crianças
poderão se divertir livremente, nos 16 brinquedos, que
contam com carinho de bate-bate, cavalinho, comboio
e muitas outras atrações, a partir das 14 horas. De acordo com o proprietário, José Carlos Guilherme, a idéia
existe a mais de 16 anos. “Sempre proporcionamos esta
tarde de lazer, pois não nos custa e muito. Mas é preciso ressaltar que isto só é possível porque os funcionários também ajudam”.

Em um espaço de cerca de 3 mil m², as crianças poderão se divertir livremente, nos 16
brinquedos, que contam com carinho de bate-bate, cavalinho, comboio e muitas outras atrações

IPTU

Contribuintes inadimplentes
sofrerão cobrança judicial
Os impostos de 2005 que estão em aberto começarão a ser inscritos em dívida ativa
O Governo Municipal de Itanhaém através da secretaria
de Assuntos Fiscais está fazendo levantamento dos impostos 2005 que estão em atraso para iniciar uma cobrança
mais efetiva. Com isso a Administração visa reduzir a quantidade de inadimplentes, que atualmente chega a ser cerca
de 30% dos 137 mil carnês postados todos os anos.
De acordo com a secretaria municipal de Assuntos Fiscais,
a população precisa ser conscientizada da importância deste
tributo, pois esta é a principal fonte de renda do Município, é
com ele que se paga o funcionalismo, inclusive a segurança

pública, pronto-socorro, educação e tantos outros setores que
envolvem uma administração municipal. As benfeitorias da Cidade também são realizadas através deste recurso, sem ele
não há como fazer Itanhaém continuar a crescer”.
A cobrança será realizada, a partir da segunda quinzena de janeiro, quanto os débitos serão inscritos em dívida
ativa e o contribuinte receberá uma notificação em casa. Se
após o comunicado o imposto não for quitado, o contribuinte terá o título protestado e conseqüentemente o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa. A

última atitude a ser tomada pelo Governo Municipal referese a ação de execução fiscal, que leva o imóvel a leilão para
que o pagamento possa ser realizado.
Parcelamento - Os interessados em quitar seus débitos inscritos em dívida ativa, sejam eles de IPTU, ISS ou
taxas, têm a possibilidade de negociar sua dívida com a
fazenda municipal, até o dia 24 de fevereiro, através da lei
n° 3178/05 que permite o pagamento da dívida com descontos que podem chegar até 100% nos juros moratórios e
50% nas multas.

