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ITANHAÉM, 13 A 24 DE MAIO DE 2006

AEROPORTO ESTADUAL DE ITANHAÉM
“DR. ANTONIO RIBEIRO NOGUEIRA JR.”
Av. José Batista Campos, 1563 - Cidade Anchieta
Tel: 3427-2540
CÂMARA MUNICIPAL
Rua João Mariano Ferreira, 229 - Centro
Telefone: 3422-1202
CENTRO DO PRODUTOR
Av. 31 de Março, 1505 - Jd. Corumbá
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira,
das 8 às 18h
CETEPI - CENTRO DE TREINAMENTO
PROFISSIONALIZANTE DE ITANHAÉM
Rua Victor Meirelles, 35, - Belas Artes
Telefone: 3426-3501
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9 às 19h
CENTRO DE PESQUISAS
Rua Dom Sebastião Leme, 195 - Jd. Ivoty
Telefone: 3427-6704
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e
das 14 às 18h
CMTECE - CENTRO MUNICIPAL TECNOLÓGICO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Avenida Condessa de Vimieiros, 1.131, - Satélite
Telefone: 3421-1700
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h
DEFESA CIVIL
Coordenadoria: CMTECE (Av. Condessa de Vimieiros,
1.131), Plantão diário das 8 às 20 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Telefones: 199 ou 3427-8352.
NUDEC (Núcleos de Defesa Civil) / Paço Municipal II - Estrada Gentil Peres, 260, - Trevo da Cesp. Telefone: 34278320.
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA
Rua Treze de Maio, 47 - Centro
Telefone: 3422-6061
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FEIRA ARTESANAL
Centro: Praça Benedito Calixto - sábado e domingos, das
17 às 22h
Praia dos Pescadores: sábados e domingos, das 9 às 17h
Jd. Corumbá: Centro do Produtor, Avenida 31 de Março,
1505 - as terças e quintas-feiras, das 8 às 14h
Suarão: Pç. N. Sra. do Sion - sábado, das 17 às 22h
FEIRA-LIVRE
Terça-feira: Centro do Produtor, Bopiranga - Rua Dorival
E. Leoni; Quarta-feira: Suarão - Rua Profº. Augusto Ribeiro de Carvalho, Ivoty - Rua Maria Antonia Lopes Leitão;
Quinta-feira: N. S. Sion - Av. Cabuçu, Centro do Produtor;
Sexta-feira: Centro - Praça Aurélio Ferrara; Sábado: Savoy
- Rua Ver. João de Almeida Batista, Loty - Av. Verde Mar;
Domingo: Oásis - Rua Emidio de Souza, Gaivota - Rua
Curitiba. Horário de funcionamento: das 6 às 14h.
GUARDA MUNICIPAL
Av. Governador Mário Covas Junior, 651 – Cibratel II
Telefones: 3425-3800, 3425-3649 e 199
GUARDA-VIDAS
Rua João Farah, s/nº - Praia dos Sonhos
Telefone: 3422-6000

UNIDADES DE SAÚDE
Suarão: Rua Padre Teodoro Ratisbone, 650
Telefone: 3426-1577
Oásis/Savoy: Rua Jaime Lino dos Santos, 290
Telefone: 3426-1798
Jd. Mosteiro: Av Tiradentes, 184 - Telefone: 3426-3197
Guarapiranga: Rua E, 391 - Telefone: 3426-5807
Gaivota: Av. Flacidez Ferreira, 500 - Telefone: 3429-1410
Belas Artes: Av. Almeida Junior, 118 - Telefone: 3426-1002
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES
Rua Capitão Mendes, 52, Centro
Telefone: 3426-4706 - Atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 7 às 17 horas

OUVIDORIA
SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão): 0800-7714510
sac@itanhaem.sp.gov.br - Atendimento: das 9 às 16h
PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Av. José Batista Leal, 128 - Centro
Telefone: 3426-5744 ou 3422-5850
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

BANCO DE SANGUE
Av. Rui Barbosa, 541, Centro, ao lado do Pronto Socorro
Telefone: 3426-4212
Horário de funcionamento: das 8 às 14h

POLÍCIA MILITAR
Telefone: 190

CENTRAL DE AGENDAMENTO:
Rua Capitão Mendes, 52 - Telefone: 3426-2074
Horário de funcionamento: das 7 às 17h

POLÍCIA RODOVIÁRIA - DER
Rod. Pe. Manoel da Nóbrega, s/nº - Km 319,7
Telefone: 3422-5859

DISQUE-DENÚNCIA (ÁREAS VERDES)
Telefone: 3421-1672
ELEKTRO
Av. Paulo José de Moraes, 1600 - Jd. Umuarama
Telefone: 0800-7010102 / 3421-4500

SABESP
Rua Urcezino Ferreira, 280 - Guaraú
Telefone: 195 / 3426-4044

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

SERVIÇOS ON LINE WWW.ITANHAEM.SP.GOV.BR
Atualização de endereços (IPTU)
Consulta de débitos
Consulta de multas
Inscrições Pró-Lar e PCM
Pregão Eletrônico

ATENDIMENTO 24 HORAS
Pronto-Socorro: Av. Rui Barbosa, 541 - Centro
Telefone: 3426-4644/4545
Hospital Municipal de Itanhaém:
Av. Rui Barbosa, 541 - Centro - Telefone: 3426-4644/4545

PROCON
Rua Cunha Moreira, 71 – Centro
Telefone: 3426-2772
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das
13 às 17h

EXPEDIENTE:

TERMINAL RODOVIÁRIO
Av. Rui Barbosa, s/nº - Centro
Telefone: 3422-1241

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

CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO
Rua Dr. Egas Muniz Arruda Botelho, 361, Laranjeiras
Telefone: 3427-3612 - Atendimento: das 7 às 17 horas
CINI - CENTRO DE INFECTOLOGIA
Rua Expedicionário Poitena, 21, Centro
Telefone: 3426-3350 - Atendimento: das 7 às 17 horas
CRAS - CENTRO DE REF. EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gaivota: Av. Marginal, 1291
Sabaúna: Rua José Augusto Rodrigues, 318
Suarão: Rua Avanhandava, 438
Oásis: Rua José Batista Campos, 1572

Produção:
Secretaria de Comunicação Social
Av. Washington Luiz, 75 - Centro
Tel. (13) 3421-1600 ramais 1616/307/314
boletimoficial@itanhaem.sp.gov.br

0800.7714510
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AGENDE-SE
Projeto Cambucá completa
um ano com atividades
QUINTA-FEIRA (25) - RUA DIRCEU SETÓIDA, 12, JARDIM CORONEL

Fórum Regional
de Assitência
Social
QUINTA-FEIRA (25)
FACULDADES ITANHAÉM

O programa é um espaço educativo e de acolhimento para crianças, entre 7 e 14 anos,
que residem nos bairros Guapiranga, Iemanjá, Tânise, América, Umuarama e Coronel
O Projeto Cambucá, do Programa Tempo Todo, da secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Itanhaém, estará comemorando nesta quinta-feira (25), seu 1º aniversário. O programa é um espaço educativo e de acolhimento para crianças, entre 7 e 14 anos, que através de atividades culturais, esportivas e de lazer, proporcionam novas relações que resgatam a confiança e auto-estima dos
atendidos nos bairros Guapiranga, Iemanjá, Tânise, Amé-

rica, Umuarama e Coronel, matriculadas em escolas do
Município.
Desde sua inauguração o projeto tem como coordenadora responsável Michelle da Silva Mendonça, contando
atualmente com mais 13 profissionais, que cuidam de 135
pessoas, entre crianças e adolescentes. O projeto
Cambucá está localizado na Rua Dirceu Setóida, 12, no
Jardim Coronel.

Incrições abertas para
cursos profissionalizantes
ATÉ QUINTA-FEIRA (25)
TÉCNICO EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza está realizando até quinta-feira (25), das 14 às 21
horas, nas dependências da Escola Técnica, situada na
Avenida José Batista Campos, 1431, no bairro Cidade
Anchieta, antigo prédio do Cefam, as inscrições para o
vestibulinho da Escola Técnica Estadual de Itanhaém que
oferecerá cursos para formação de técnicos em Recursos Hídricos e Saneamento.
Para efetuar a inscrição o candidato deverá ter concluído ou estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio. No ato da inscrição, é necessário estar munido de

RG original e a ficha de inscrição, no valor de R$ 20,00,
que se encontra no manual a venda na própria escola
pelo valor de R$ 5,00. A ficha deverá estar devidamente
preenchida, assinada e com autenticação mecânica do
banco Banespa.
Os cursos serão realizados no período noturno, das 19
às 23 horas, sendo oferecidos inicialmente 40 vagas por curso. O de Recursos Hídricos também terá aulas aos sábados.
O vestibulinho acontecerá no dia 11 de junho, às 13h30, na
Escola Técnica Etadual de Itanhaém. Maiores informações
pelo telefone 3427-1601, das 14 às 21 horas.

Faculdades Itanhaém está localizada
na Avenida Pedro de Toledo, 196, no Centro
Na quinta-feira (25), Itanhaém será sede do Encontro do Fórum Regional da Assistência Social da
Baixada Santista e Litoral Sul que acontecerá, partir das 8h30, na Faculdades Itanhaém, na Avenida
Pedro de Toledo, 196, no Centro. O evento, que
contará com cerca de 300 participantes vindos desde Bertioga a Peruíbe, trará como tema principal:
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)
ou Plantão Social?.
O encontro possui o intuito de dar continuidade
as discussões sobre políticas públicas promovidas
pelo Fórum e Conselho Regional de Serviço Social,
elevando o nível de conhecimento através de convivências e discussões pertinentes a importância de
se implantar nos municípios os CRAS. Durante o
evento haverá também uma palestra com a professora da Universidade de São Paulo (USP), Marta
Campos.
PROGRAMAÇÃO - O credenciamento acontecerá a partir das 8h30, na seqüência, às 9 horas, haverá a cerimônia de abertura, já às 9h15 será a divisão dos grupos, às 10h15 será a vez da leitura
das propostas, continuando, ás 10h20 será realizada a palestra, às 11h20 serão discutidos os assuntos levantados pelos grupos e, às 13 horas, o encerramento.
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AGENDE-SE
Estudantes
Cultura divulga programação
fazem passeio
da Festa do Divino
A PARTIR DE SÁBADO (27) - ABERTURA NA PRAÇA NARCISO DE ANDRADE
ecológico
SEXTA-FEIRA (26)
MORRO DO SAPUCAITAVA

O local se transformará em verdadeira sala
de aula para os 40 melhores alunos das 4ª séries
Um dos principais pontos turísticos e ecológicos da Região Metropolitana da Baixada Santista, a Trilha do Morro
do Sapucaitava se transformará em verdadeira sala de aula,
na sexta-feira (26), a partir das 9 horas. Em comemoração
ao Dia Mundial da Mata Atlântica (27), o departamento de
Meio Ambiente, em parceria com as secretaria de Educação, Cultura e Esportes, levará ao local os 40 melhores alunos das 4ª séries da rede municipal de ensino.
Na ocasião, atividades didáticas, que integram o Calendário Ecológico da Prefeitura, serão promovidas ao longo
dos 2,5Km de percurso, cuja riqueza de fauna e flora oferece um verdadeiro espetáculo e torna o espaço propício ao
aprendizado. Sob a orientação de pedagogos, biólogo e
geógrafo, as crianças conhecerão tanto a diversidade natural, quanto à grandeza histórica do morro.
Entre os vegetais que se destacam no local estão a canela, a peroba, o jequitibá, a aroeira, as samambaias, as
bromélias e os caetés. Já entre os animais, quem mais chama a atenção é o lagarto teiú, o caxinguelê e o preá, além
de sabiás, beija-flores, corujas, gaivotas e tiés.

O ponto alto da comemoração será a apresentação do violeiro Almir Sater, além da tradicional
Noite da Soca e a quermesse, eventos que serão promovidos na Praça Narciso de Andrade
Realizada há mais de 300 anos, a Festa do Divino, que relembra a “abdicação” da Coroa Portuguesa em favor do Divino Espírito
Santo, terá início neste sábado (27). E, como se não bastasse
todos os costumes e rituais que marcam o festejo, neste ano, o
evento contará com a apresentação especial do violeiro Almir Sater.
Organizada pela Associação Pró-Festa do Divino (Aprodivino),
em parceria com a Comissão de Festeiros da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição de Itanhaém e o departamento municipal
de Cultura, a festa será aberta, às 20 horas, com a Noite da Soca.
Neste momento, em meio à quermesse promovida na Praça Narciso de Andrade, a comunidade participará da trituração do arroz
que será usado para o preparo do cuzcuz, a ser distribuído
com café, às 5 horas de domingo, após a Alvorada.
Ainda no sábado, às 20h30, na Casa de Câmara e Cadeia, no
Centro Histórico, será realizada a abertura do Painel ‘Memória do
Divino’, com fotos e artigos que retratam a trajetória da festa
popular. Já às 21 horas, ainda na praça central, haverá a encenação ‘Divino Vivo’ e, às 21h30, o público assistirá o festival
Divino Momento, com concertos musicais, shows e danças.
No domingo (28), a programação contará com a Procissão do

Mastro, que terá início às 11h30, na Rua Cunha Moreira, esquina
com a praia. Às 12 horas, o mastro será erguido ao lado da Igreja
Matriz de Sant’Anna, onde as comunidades também entregarão
as Bandeiras do Divino, às 18h30. E, às 19 horas, será celebrada a missa e o início do Setenário, que prosseguirá até o dia 3 de
junho, sempre seguido do Festival Divino Momento.
ATRAÇÃO – Ainda no dia 3, além da tradicional Abertura do Império, às 12 horas, e o encerramento do Setenário,
a Noite da Soca e a encenação do ‘Divino Vivo’, realizados
no período da noite, a festa contará com o grande show do
violeiro Almir Sater. Com 30 anos de carreira, o músico reserva grandes sucessos como ‘Amanheceu, Peguei a Viola’, ‘Galopada’, ‘Moreninha Linda’ e ‘Estradeiro’.
No dia 4, a programação segue com a Alvorada, às 5 horas, e distribuição do Pão Bento, às 10 horas, logo após a missa solene, a ser realizada na Igreja Matriz. Queima de fogos,
encenações e apresentações musicais, também prometem marcar o evento, que se encerrará no dia 11, com a descida do
Mastro, às 20h30, e o fim da exposição Artes do Divino.
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AGENDE-SE
Final do Miss
Brasil Petite
2007
DOMINGO ( 28)
ESPAÇO CULTURAL SUARÃO

A itanhaense Laís Russomano
é a atual Miss Petite Estadual
Depois de sediar o Miss Estado de São Paulo Globo, em dezembro de 2005, Itanhaém se tornará palco,
no domingo (28), da final do Miss Brasil Petite 2007.
Voltado a mulheres com estatura máxima de 1,68m, o
evento contará com representes de todo o País e será
realizado no Espaço Cultural Suarão, na Praça Nossa
Senhora do Sion, 53.
Escolhido para receber o evento por ser a cidade
natal das Misses Petite 2005 e 2006, respectivamente, Francis Caroline e Laís Russomano, o Município
concorrerá ao título mais uma vez, através da
itanhaense Jenniffer Marcelle, de apenas 16 anos.
Promovido por Danilo D’Avila, o concurso de beleza
acontece desde 1996 e, neste ano, conta com o apoio
do departamento municipal de Cultura. Outras informações pelo telefone (41) 3024-0525.

Inscrição para passeio
ciclístico encerra sexta (26)
EVENTO ACONTECE DOMINGO (28) - SAÍDA DA AV. JAIME DE CASTRO
Com o objetivo de incentivar o conhecimento dos pontos
turísticos de Itanhaém, o Governo Municipal através da secretaria de Turismo estará promovendo no domingo (28), a
partir das 9 horas, a 2ª edição do City Bike.
O evento, que é um encontro de ciclistas, terá a largada
na Avenida Jaime de Castro, percorrendo as principais vias e
finalizando no Centro do Produtor.
Para participar do passeio ciclístico basta comparecer, até
sexta-feira (26), a um dos pontos de inscrições, localizados
no Centro do Produtor, no Paço Municipal e na Casa de Câmara e Cadeia. Cada participante terá que pagar uma taxa
no valor de R$ 6,00, que será revertido ao Fundo Municipal
de Turismo.
Os kits de participação serão entregues aos ciclistas no
local da largada, no dia do evento. Para retirá-los é preciso
apresentar a ficha de inscrição e o RG.
De acordo com a secretaria municipal de Turismo o evento reúne esporte com conhecimento. “O grande diferencial é
que concilia a história da Cidade com a prática do esporte.
Valorizando ainda mais os pontos mais belos de Itanhaém”.
Em caso de mau tempo o evento será transferido automaticamente para o dia 4 de junho.

Os participantes do 2º City Bike percorrerão
os principais pontos turísticos do Município

23º Festival de
Ginástica e Dança
DIA 16 DE JUNHO - INSPETORIA DE ESPORTE DO ESTADO
Em parceria com o departamento de Cultura de Itanhaém, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado
de São Paulo realizará no Município a fase regional do 23º
Ginastrada – Festival de Ginástica e Dança. Marcado para o
mês de agosto, o evento já está com inscrições abertas para
os interessados da Baixada Santista e Vale do Ribeira.
Para participar, grupos, clubes, escolas, academias,
centros esportivos e culturais devem se inscrever, gratuitamente, até 16 de junho, na Inspetoria de Esportes
do Estado, situada à Rua Antônio Olívio de Araújo, 5,
salas 1 e 2, no Centro de Itanhaém. Quem preferir, pode

cadastrar-se pelo e-mail oficina.da.arte@uol.com.br.
Dividido nas categorias Infantil (até 12 anos) e Aberta
(a partir dos 12), o festival envolve Ginástica Aeróbica,
entre elas Rítmica e Olímpica, danças Clássica e Neoclássica, e estilo livre, como Jazz, Dança Contemporânea, Moderna, Afro e outras. Vale ressaltar que, esta etapa classificará os candidatos para a fase final, a ser realizada de 12 a 15 de outubro, em Fernandópolis, no Interior. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3426-1409, da Inspetoria de Esportes, ou pelo 34226266, do departamento municipal de Cultura.
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Atos do Poder Executivo
LEIS
LEI Nº 3.220, DE 20 DE ABRIL DE 2006
“Dispõe sobre denominação de via pública”.
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém aprovou e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - A via pública conhecida como Rua 1 (Um), situada no local
denominado bairro do Rio do Poço, neste Município, passa a denominar-se Rua Euclides Galdino da Costa.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 20 de abril de 2006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio. Processo nº 2.725/2006.
Projeto de Lei de autoria do Vereador Luiz Barbosa da Silva.
Departamento Administrativo, 20 de abril de 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Administração
LEI Nº 3.225, DE 3 DE MAIO DE 2006.
“Atribui denominação a via pública localizada no Balneário Laranjeiras”.
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém aprovou e eu
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - A Rua F, travessa com a Rua Olímpia, situada no Balneário
Laranjeiras, será denominada Rua Ivan Alexandre Mateos de Barros.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 3 de maio de 2006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio. Processo nº 3.133/2006.
Projeto de Lei de autoria do Vereador Antonio Wilson Pontes
Quintas.
Departamento Administrativo, 3 de maio de 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Administração

DECRETOS
DECRETO Nº 2.385, DE 25 DE ABRIL DE 2006
“Revoga o § 3º do artigo 11 do Decreto nº 2.283, de 14 de abril de 2005, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso das atribuições que a lei lhe confere,
DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o § 3º do artigo 11 do Decreto nº 2.283, de 14 de abril de
2005, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 25 de abril de 2006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio.
Departamento Administrativo, 25 de abril de 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário Administração
DECRETO Nº 2.386, DE 3 DE MAIO DE 2006
“Institui o Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências, e dá
outras providências”.
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso
das atribuições que a lei lhe confere, e

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1864/GM, de 29 de setembro de 2003, do Ministério da Saúde, que institui o componente préhospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por
intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU-192-, em municípios e regiões de todo o território brasileiro,
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituído o Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências, que representará o espaço formal de discussão e
implementação das correções necessárias à permanente adequação
do sistema de atenção integral às urgências, dentro das diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Atenção Integral às Urgências, com
o objetivo de permitir que os atores envolvidos diretamente na estruturação da atenção às urgências possam discutir, avaliar e pactuar as
diretrizes e ações prioritárias.
Art. 2º - O Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências será integrado pelos seguintes membros:
I - pelo Coordenador Municipal do Sistema de Atenção às Urgências,
que o presidirá;
II - 2 (dois) representantes dos serviços de saúde da área das urgências;
III - 1 (um) representante do Corpo de Bombeiros;
IV - 1 (um) representante da Polícia Rodoviária Estadual;
V - 1 (um) representante da Polícia Militar;
VI - 1 (um) representante da Polícia Civil;
VII - 1 (um) representante da Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal;
VIII - 1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civil;
IX - 1 (um) representante da Guarda Municipal; e
X - 1 (um) representante do Departamento de Estradas de Rodagem –
DER.
Art. 3º - As funções de membro do Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atenção às Urgências não serão remuneradas, sendo, porém,
consideradas como de serviço público relevante.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 3 de maio de 2006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio.
Departamento Administrativo, 3 de maio de 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário Administração
DECRETO Nº 2.387, DE 8 DE MAIO DE 2006.
“Outorga permissão de uso dos bens públicos que especifica à Associação dos Moradores do Bairro Belas Artes – AMBBAR, e dá outras
providências”.
JOÃO CARLOS FORSSELL, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso
das atribuições que a lei lhe confere, em especial os artigos 50, VII e
97, § 3º, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO o que ficou decidido no processo administrativo nº
1.902/2006,
DECRETA:
Art. 1º – Fica permitido à Associação dos Moradores do Bairro Belas
Artes – AMBBAR, com sede na Rua Pedro Américo nº 460, Jardim Belas Artes, neste Município, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.556.229/
0001-55, para fins exclusivos de utilização no desenvolvimento de aulas de reforço escolar à crianças do bairro, matriculadas no 1º ciclo do
ensino fundamental, o uso gratuito, a título precário e por prazo indeterminado, dos seguintes bens públicos:
I – l (uma) mesa de professor, sem número de patrimônio;
II – 3 (três) cadeiras, sem número de patrimônio;
III – 1 (um) armário de aço de duas portas, sem chave, patrimoniado
sob o nº 20969;
IV – 20 (vinte) conjuntos de carteiras e cadeiras escolares, patrimoniados sob nºs 09576, 09581, 09596, 09604, 09615, 09629, 11692, 11693,
11696, 11700, 11719, 11723, 11726, 11729, 11731, 11743, 11748, 11749,
11761 e 11775.
Art. 2º - A utilização dos bens públicos objeto da presente permissão
dar-se-á na forma estabelecida no Termo de Permissão de Uso, que é
parte integrante deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 8 de maio de 2006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio. Proc. nº 1.902/2006.
Departamento Administrativo, 8 de maio de 2006.
ORISTEU CORTEZ
Secretário de Administração
TERMO DE PERMISSÃO DE USO
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o
MUNICÍPIO DE ITANHAÉM, com sede nesta cidade na Av. Washington Luiz nº 75, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.578.498/000175, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Dr. JOÃO CARLOS FORSSELL, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de
identidade RG nº 3.802.742-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
055.028.378-15, doravante denominado simplesmente PERMITENTE,
e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
BELAS ARTES - AMBBAR, com sede na Rua Pedro Américo nº 460,
Jardim Belas Artes, neste Município, inscrita no CNPJ/MF sob nº
71.556.229/0001-55, neste ato representada por seu Coordenador
Geral, Sr. JOEL LOPES, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade RG nº 5.030.477-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 568.725.008-59, doravante denominada simplesmente PERMISSIONÁRIA, têm entre si justo e acertado o seguinte, que mutuamente acordam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Através do processo administrativo nº 1.902/
2006 e do Decreto nº 2.387, de 8 de maio de 2006, o PERMITENTE
outorgou à PERMISSIONÁRIA, a título precário e por prazo indeterminado, a permissão de uso dos bens públicos neles descritos e devidamente caracterizados, para fins exclusivos de sua utilização no desenvolvimento de aulas de reforço escolar à crianças do bairro, matriculadas no 1º ciclo do ensino fundamental.
CLÁUSULA SEGUNDA – A PERMISSIONÁRIA se obriga a utilizar os
bens públicos dados em permissão exclusivamente para o desenvolvimento das atividades previstas na Cláusula Primeira, sendo-lhe vedado dar destinação diversa aos referidos bens.
CLÁUSULA TERCEIRA – A PERMISSIONÁRIA, salvo as deteriorações
naturais decorrentes do uso normal e do tempo, se obriga a manter os
bens públicos dados em permissão em adequadas condições de conservação, para assim restituí-los ao PERMITENTE quando cessada a
permissão, cabendo-lhe total responsabilidade por eventuais danos causados aos bens.
CLÁUSULA QUARTA – A PERMISSIONÁRIA se obriga, também, a zelar
pela guarda dos bens públicos dados em permissão, impedindo que
terceiros venham deles se apossar.
CLÁUSULA QUINTA – A PERMISSIONÁRIA não poderá ceder ou transferir a terceiros os bens públicos dados em permissão, ainda que gratuitamente.
CLÁUSULA SEXTA - A alteração da destinação, e bem assim a cessão
ou transferência pela PERMISSIONÁRIA, a título oneroso ou gratuito,
dos bens públicos dados em permissão, constituirá infração, ensejando a sua revogação.
CLÁUSULA SÉTIMA – A permissão de uso poderá ainda ser revogada
pelo PERMITENTE, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, se o
interesse público assim o exigir.
CLÁUSULA OITAVA – Ocorrendo a revogação da permissão, a PERMISSIONÁRIA se obriga a restituir ao PERMITENTE os bens públicos
de que trata este termo, no estado em que os recebeu, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois de notificada por via administrativa, findo
o qual processar-se-á a retomada pelos meios legais pertinentes.
E, por estarem assim, de perfeito acordo, assinam o presente termo
em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas,
para os efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, 8 de maio de 2006.
_________________________________________
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
_________________________________________
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO
BELAS ARTES - AMBBAR
PERMISSIONÁRIA
TESTEMUNHAS:
1._____________________
Nome:
RG:

2. _____________________
Nome:
RG:
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LICITAÇÕES
AVISO DE PONTUAÇÃO
Concorrência Pública 07/05, Processo 1970/04.
A Prefeitura Municipal de Itanhaém torna público que, após análise
da Proposta Técnica apresentada pelas licitantes habilitadas, atribui
pontuação conforme segue: DCT Tecnologia e Serviços Ltda – 190
pontos; Dinâmica Administração e Representação Ltda – 190 pontos;
Top 1000 Estacionamento Ltda – 250 pontos. O prazo para recursos
é aquele fixado pela Lei 8666/93.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, 19 de maio
de 2006.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor Suprimentos.

ITANHAÉM, 13 A 24 DE MAIO DE 2006

PROCESSO 1758/2004
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém;
Contratado: Manoel Leite da Silva;
Objeto: "...Locação de imóvel situado à Rua Cristovão Colombo, nº 157,
Nossa Senhora do Sion, neste município, instalação destinada à Creche
Municipal...";
Valor Global do Contrato: R$ 15.980,64 (quinze mil novecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos);
Prazo: 24 (vinte quatro) meses, com início em 19/04/2006;
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato original, não especificadas por este Termo Aditivo;
Data da assinatura: 19/04/2006
JOÃO NUNES DE FREITAS
Diretor do Departamento Administrativo
EXTRATOS DE ADITAMENTO DE CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2006.
A Prefeitura de Itanhaém torna público que encontra-se aberto, licitação
na modalidade Pregão Presencial n° 06/2006, Processo n° 2.788/06, do
tipo menor preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios,para atendimento da Secretária de Saúde no período de 12 meses. A Pasta Licitatória poderá ser adquirida mediante recolhimento de R$ 20,00 no Depto.
Suprimentos. Entrega dos envelopes e sessão pública dia 30/05/2006 às
9:00 horas na sala de reuniões do gabinete do Sr. Prefeito. Íntegra do
Edital afixado no quadro de avisos do Paço situado na Av. Washington
Luiz, 75 - Centro - Itanhaém/SP.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, 16 de maio
de 2006.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor Suprimentos

CONTRATOS
CONTRATO Nº: 012/06
PROCESSO Nº: 15/06
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: RENATO LANCELLOTTI
OBJETO: Serviços técnicos profissionais de natureza jurídica
VALOR: R$ 71.400,00
VIGÊNCIA: 12 meses
MODALIDADE: Convite nº 002/06
DATA DA ASSINATURA: 19/01/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos
CONTRATO Nº: 097/06
PROCESSO Nº: 2226/06
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: HYDROSAN TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
OBJETO: Serviços de limpeza e desobstrução de galerias de água pluviais, com equipamento de alta potência, combinado com sucção de alto
vácuo
VALOR: R$ 21.079,80
VIGÊNCIA: 10 dias
MODALIDADE: Convite nº 047/06
DATA DA ASSINATURA: 10/05/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos
CONTRATO Nº: 098/06
PROCESSO Nº: 3120/06
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: COMANDAÍ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: Serviços de recuperação de leito carroçável, abertura e fechamento de valas, aterro e reaterro mecânico e nivelamento em vias públicas não pavimentadas.
VALOR: R$ 149.320,00
VIGÊNCIA: 60 dias
MODALIDADE: Convite nº 056/06
DATA DA ASSINATURA: 12/05/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 042/05
PROCESSO: 1351/05
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: SANINSET PRAIA CONTROLE DE PRAGAS LTDA
OBJETO: Prorrogação por mais 12 meses a contar de 05/05/06
VALOR: R$ 79.295,70
MODALIDADE: Convite nº 65/05
DATA DA ASSINATURA: 03/05/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 071/05
PROCESSO: 4460/93
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: SÃO LUIZ CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Prorrogação do quantitativo
VALOR: R$ 5.996,84
VIGÊNCIA: 60 dias
MODALIDADE: Convite nº 113/05
DATA DA ASSINATURA: 22/03/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 008/03
PROCESSO: 8378/02
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Prorrogação da vigência por mais 12 meses
VALOR: R$ 384.000,00
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 04/02
DATA DA ASSINATURA: 02/05/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 074/06
PROCESSO: 1418/06
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém
CONTRATADA: CASA DE CARNES DA PRAÇA I LTDA ME
OBJETO: Acréscimo ao objeto contratual – os gêneros alimentícios (carnes)
VALOR: R$ 12.135,00
MODALIDADE: Convite 35/06
DATA DA ASSINATURA: 08/05/06.
EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Diretor de Suprimentos

EDITAIS
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
Sr. João Carlos Forssell, Prefeito Municipal de Itanhaém, Estado de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, HOMOLOGA o Concurso Público objeto do Edital nº 01/2005, destinado ao preenchimento de vagas dos cargos públicos de Professor de Ensino Funda-
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mental (Educação Básica III da 5ª a 8ª) nas seguintes disciplinas: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO FISÍCA, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA e INGLÊS, conforme classificação constante das listas publicadas na Imprensa que publica os atos oficiais do município.
Para que, não se alegue desconhecimento, faz baixar o presente Edital
que será publicado pelo órgão de Imprensa e afixado no quadro próprio
da Prefeitura Municipal de Itanhaém.
O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação do Edital de Homologação, renovável por igual
período, à critério da Administração.
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, 15 de maio de
2006.
JOÃO CARLOS FORSSELL
Prefeito Municipal
GRÊMIO RECREATIVO DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA GENTIL
Comunicado
Comunicamos a Comunidade do Bairro da Cesp que será realizado no
próximo dia 26 de maio de 2006 na estrada Gentil Perez nº 887 no horário das 17:00h as novas eleições da Diretoria do Grêmio Recreativo da
Escola de Samba Gentil Perez.
Sem mais,
JAIME PRADO
Presidente

Atos do Poder Legislativo
LEI
LEI Nº 3.226, DE 05 DE MAIO DE 2006
“Dispõe sobre denominação de via pública, localizada no bairro Vila Nossa Senhora do Sion”.
Eu, Valdir Gonçalves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do
artigo 34, do parágrafo 6º , da Lei Orgânica do Município, promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º - A atual Rua Vitória, situada no Bairro Vila Nossa Senhora do
Sion, passa a ser denominada Rua João Batista Elias de Godoy.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação de presente Lei, correrão
por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário
Câmara Municipal de Itanhaém, em 05 de maio de 2006
VALDIR GONÇALVES MENDES
Presidente
Registrado em livro próprio. Processo nº 346/2006.
Secretaria de Gerenciamento Legislativo, em 05 de maio de 2006
Projeto de autoria do Vereador Orlando Mosca Diz
KATIA CRISTINA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIA DE GERENCIAMENTO LEGISLATIVO
LEI Nº 3.227, DE 05 DE MAIO DE 2006
“Dispõe sobre denominação de via pública, localizada no Jardim Oásis”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, DECRETA:
Art. 1º - A única travessa da Rua Guido Padovan, situada no Jardim
Oásis, será denominada Rua Eliezer Cardoso dos Santos.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação de presente Lei, correrão
por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário
Câmara Municipal de Itanhaém, em 05 de maio de 2006
VALDIR GONÇALVES MENDES
Presidente
Registrado em livro próprio. Processo nº 025/2006.
Secretaria de Gerenciamento Legislativo, em 05 de maio de 2006
Projeto de autoria do Vereador Orlando Mosca Diz
KATIA CRISTINA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIA DE GERENCIAMENTO LEGISLATIVO
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IPTU 2007

Desconto para
aposentados e
pensionistas
Para ter direito ao abatimento é necessário
ser morador e se cadastrar entre os
dias 2 de maio e 30 de setembro
Os aposentados e pensionistas de Itanhaém que querem
ter o desconto de 40% no imposto de 2007 devem comparecer no setor de cadastro imobiliário, na Avenida Washington
Luiz, 75, no Centro, até o dia 30 de setembro para fazer a
solicitação. Atualmente, a prefeitura possui cerca de nove mil
pessoas cadastradas que pagam imposto com desconto.
Para ter direito ao benefício basta ser morador do imóvel
– proprietário ou locatário - e ter a planta aprovada pela prefeitura. Ainda é necessário apresentar o documento
comprobatório da aposentadoria ou pensão fornecido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além do carnê do
IPTU. No caso de ser locatário é preciso levar o contrato de
locação.
A intenção do Governo, com o desconto, é incentivar o
pagamento em dia, e ainda, regularizar a situação daqueles
que estão em débito.
Para fazer o acordo dos impostos em atraso, basta comparecer com o carnê e documentos pessoais, das 8 às 16
horas, no Centro de Atendimento do Paço Municipal. Vale ressaltar, que a lei, assinada em abril, impõe ainda, uma nova
condição para renegociação, onde somente é permitido o refinanciamento após o pagamento, de pelo menos, 30% da
dívida já parcelada.

Secretaria de Assistência
atende em novo endereço
Com maior estrutura, o setor agora atende à população na Estrada Gentil
Perez, 1598, bloco 3, no Paço Municipal II, mais conhecido como antiga Cesp
A secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
de Itanhaém que anteriormente localizava-se na Rua Cunha Moreira, 65, no Centro, agora está atendendo na Estrada Gentil Perez, 1598, bloco 3, no Paço Municipal II,
mais conhecido como antiga Cesp, no bairro Umuarama.
Outra novidade, é que, no novo endereço, além do aten-

dimento à população, o local abriga uma sala de reuniões
para os encontros mensais dos conselhos municipais de
Assistência Social (CMAS), do Idoso (CMI), dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA), e dos Portadores
de Deficiências (Condef). Mais informações pelo telefone
(13) 3426-2344.
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ATLETISMO

Marildo Barducco e Maria Lúcia são os
campeões da 2ª Meia-Maratona Anchieta
O itanhaense Erich Luiz Trapp, da Associação dos Corredores de Rua
de Itanhaém (Corrita) ficou com a terceira colocação no masculino
Mais uma vez Itanhaém comprovou porque é a cidade dos esportes. Neste domingo (14), mais de 300 atletas de todo Estado participaram da 2ª Meia-Maratona
Anchieta, na Praia do Cibratel. A prova de 21,98 km que
possui como grande diferencial o percurso completamente plano, e ainda, tem como cenário a orla das praias.
Diante de muita disputa, o experiente Marildo José
Barducco (VO2/Montevérgine) que ficou 27º lugar na São
Silvestre 2005, foi o campeão no masculino, com o tempo de 1h06min55s, Ivanildo de Oliveira Júnior (BV Financeira) foi o vice-campeão ficando 22 segundos atrás.
Em terceiro lugar ficou Erich Luiz Trapp (Corrita), com
1h08min11s.
Na feminina, Maria Lúcia Alves Vieira, 15ª colocada
na última São Silvestre, confirmou o favoritismo, com
1h18min57s. Elisabeth de Souza (São Paulo Futebol Clube) ficou em segundo lugar, com 1h19min06s, seguida
de Simone Alves da Silva (VO2/ Montevérgine), com
1h19min25s. Os campeões faturaram R$ 700,00, os vices, R$ 500,00 e os terceiros colocados, R$ 300,00.
Já nas categorias dupla masculina e feminina o resultado não poderia ser melhor para Itanhaém. Entre
os homens, Vanderley Santos e Maciel Martins (Corrita) ficaram em 1° lugar, seguido de Jurandir Barreto de
Vasconcelos e José B. de Lima (Jabá). Na terceira colocação ficaram Edvaldo Mota e José Edinaldo (ADC

O resultado completo da disputa está disponível no endereço eletrônico
http://www.itanhaem.sp.gov.br/eventos/meia_maratona
Carbocloro).
Entre as meninas, o município prevaleceu entre os
três primeiros lugares. As campeãs foram Caroline Passos e Adriana Pereira, as vices, Elizabeth Silva e Fabiana Martins e em terceiro, Juliane Teixeira e Janete Omuro, todas atletas da equipe da Associação dos Corredores de Rua de Itanhaém (Corrita).
Na categoria dupla mista venceram Vanessa Mene-

zes e José Nilson de Andrade (In Natura/Praia Grande/
Sindeepres), a dupla Alexsandra Santos da Silva e José
Rabelo ficaram em segundo e Joice Oliveira e Adriano
Pereira (Corrita), em terceiro. A 2ª Meia-Maratona Anchieta teve o apoio do Governo Municipal de Itanhaém,
da FMA Notícias, Webrun, Runner Brasil e Montevérgine.
Organização da Th5 Eventos e supervisão da Federação Paulista de Atletismo.
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ATUALIZAÇÃO

Itanhaém realiza revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado
Os trabalhos possuem como intuito adequar o Plano ao Estatuto das Cidades no que se refere, principalmente,
às questões urbanísticas, e os demais assuntos relevantes ao desenvolvimento e gestão da Cidade
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI)
de Itanhaém está passando por revisão, embora este trabalho deva ser realizado a cada 10 anos e, no Município o
Plano Diretor é de 2.000, ele precisa ser revisado visto à
necessidade de se adequar ao Estatuto das Cidades no que
se refere, principalmente, às questões urbanísticas e demais assuntos relevantes ao desenvolvimento e gestão da
Cidade. Dessa forma, através do Decreto Municipal nº 2374,
de março de 2006, os trabalhos de revisão foram convocados e as diretrizes para atualização foram instituídas.
Com base nas ações que precisam ter como premissas
básicas o interesse público, o espírito democrático, o respeito à cidadania e a transparência dos atos administrativos, a revisão está sendo realizada por sete grupos e uma
comissão de acompanhamento, que se reúnem, pelo menos, uma vez por semana. Vale ressaltar que todos os encontros são abertos à população e devem seguir uma agenda pré-definida.
As equipes estão divididas da seguinte maneira: Grupo
de Trabalho (GT), Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor (CPD), Grupo de Estudo Técnico
(GETEC), Grupo de Estudo do Estatuto das Cidades
(GESTAT), Grupo de Estudo do Meio Ambiente (GEMEIO),
Grupo de Estudo do Desenvolvimento Econômico (GEDEC),
Grupo de Estudo Popular (GEPOP) e Grupo de Estudo da
Cultura e Patrimônio Histórico (GECULT).
Cada uma das equipes é formada por servidores públicos e associações representativas dos vários segmentos
da sociedade, como o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém
(AEAI) e Associação Comercial, Agrícola e Industrial de Itanhaém (ACAI).
CONCLUSÃO – Após os encontros individuais, onde
serão adequadas, incluídas ou excluídas algumas das diretrizes, todo material será centralizado na Comissão de Acompanhamento e no Grupo de Trabalho, que farão a compilação das informações e os registros, inclusive com a redação final.

Pelo site www.itanhaem.sp.gov.br é possível mandar sugestões,
conferir a agenda das reuniões, e ainda, tirar dúvidas sobre o PDDI

População pode dar
sugestões pela Internet
O site do Governo Municipal de Itanhaém, que pode
ser acessado através do endereço eletrônico
www.itanhaem.sp.gov.br, disponibilizou um link que
direciona para a página do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). Lá o cidadão encontra um formulário onde é possível dar sugestões sobre os vários
setores, como Turismo, Cultura, Obras, Meio Ambiente, Segurança e tantos outros, que contemplam a Administração.

Outra opção que a população possui para se manifestar é durante as reuniões que acontecem todos os dias
da semana em locais e horários pré-definidos (confira no
site), nas pré-conferências, ou ainda, através de formulário impresso no Boletim Oficial do Município.
Outras vantagens da página são as informações disponíveis como: O que é o PDDI? Como funciona a revisão? Quem pode participar? Agenda e muito mais.
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Hospital de Itanhaém registra
mais de 20 mil atendimentos por mês
A demanda deve-se a implantação do Programa de Humanização
e os serviços que o hospital oferece com os novos equipamentos
Desde a abertura oficial do Hospital Municipal, em 30
de dezembro de 2005, o atendimento registrou um aumento de 38% no número de pacientes para consultas
médicas em ortopedia, pediatria e clínica médica, além
das ocorrências de emergência. Mesmo após a temporada são realizados mais de 20 mil atendimentos mensais, inclusive com pacientes de cidades do Litoral Sul e
da região do Vale do Ribeira.
Este número é resultado do Programa de Humanização implantado no Hospital, que consiste na priorização
de atendimento, dando preferência a pessoas idosas, gestantes, adultos acompanhado de menores, pacientes crônicos e com limitações físicas.
Já a questão do pré-atendimento está sendo trabalhada com o acolhimento de pacientes o mais breve possível, com meta de 15 minutos após a elaboração da ficha de atendimento. O projeto com parceria dos voluntários que está em processo de implantação baseia-se em
assistências espirituais, emocionais, sociais, recreativas
e educacionais as pessoas internadas na maternidade e
no pronto atendimento.
A logística implantada no organograma entre os setores do hospital é outro ponto que colabora para o bom
andamento. Ficaram definidos os médicos que assumiram cada dia da semana a chefia dos plantões e os comandantes dos serviços médicos.
Os conceitos trabalhados pelo programa, além de serem discutidos em reuniões periódicas com o corpo médico, são colocados em prática diariamente pelo grupo
de profissionais composto por três clínicos, dois pediatras e cirurgiões gerais, além de um obstetra, um neonatologista, um anestesista e um ortopedista, além dos
demais funcionários.
TECNOLOGIAS - Como não bastasse o trabalho de
humanização, o hospital também está amparado por uma
leva de equipamentos de última geração. Atualmente, o
complexo hospitalar trabalha com novos aparelhos de
emergências como respiradouros, oxímetros, e máquina

O hospital conta com novos aparelhos de emergências como respiradouros,
oxímetros, e máquina de ultra-som de 3ª geração para o setor de maternidade

de ultra-som de 3ª geração para o setor de maternidade.
Em maio foram entregues nove aparelhos de ventilação
mecânica geração Inter 5 das marcas Takaoka e Intermed,
mais conhecidos como máquinas de respiração artificial que
serão distribuídos dois para salas de emergência, dois na
internação semi-intensiva e cinco para as futuras instalações das salas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
NOVOS SERVIÇOS – Desde o dia 15, a secretaria municipal de Saúde estará oferecendo o serviço de vasecto-

mia pelo Programa de Controle de Natalidade. Quem estiver interessado deve comparecer na Unidade Básica de Saúde de seu bairro, para o agendamento da entrevista e avaliação do paciente.
Serão analisados requisitos como faixa etária, quantidade de filhos que possui e realidade socioeconômica. Além
disso, a pessoa será entrevistada por um assistente social,
um psicólogo e um médico para posteriormente ser encaminhado a cirurgia. A recuperação é imediata, não interferindo na sexualidade do paciente.
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Itanhaense é a primeira atleta convocada
para a seleção brasileira de boxe
Débora Simabuku participará do Campeonato Pan-americano, a
ser realizado de 25 de maio a 9 de junho, em Buenos Aires
A boxeadora itanhaense Débora Simabuku foi a primeira atleta do País que conquistou a vaga para compor a seleção brasileira de Boxe Feminino para a disputa do Campeonato Pan-americano, a será realizado
entre os dias 25 de maio e 9 de junho, em Buenos
Aires, capital da Argentina.
A convocação foi resultado da seletiva no Ginásio
Baby Barione, em São Paulo, onde conquistou a vitória por pontos sobre a representante do Pará na categoria 54 Kg. De acordo com a atleta o treino terá agora
um planejamento especial, voltado à disputa internacional. “A preparação será realizada diariamente em 2
seções de 2 horas”.
A itanhaense, Campeã 2005 da competição internacional, e mais 11 lutadoras terão como comandante
Gabriel de Oliveira, filho do único medalhista do País
em uma olimpíada, Servílio de Oliveira, que garantiu
o bronze nas Olimpíadas do México, em 1968.
Além do último Pan, Débora possui em seu currículo o título de atual vice-campeã brasileira de boxe,

na categoria 57 kg, e o de melhor atleta do circuito
olímpico de boxe, em 2002. Ela possui, também, oito
títulos internacionais, oito brasileiros e 14 paulistas,
no Kickboxing.
INCENTIVO – Mas, mesmo com tantos títulos conquistados, a atleta enfrenta, como outros tantos, as
dificuldades de se manter em atividade, principalmente
devido a falta de incentivo de empresas. A pouco mais
de uma semana do embarque para a competição em
Buenos Aires, Débora ainda não adquiriu as passagens aéreas.
“A vida de um esportista requer muitos cuidados e
para isso é necessário seguir muitas regras que exigem gastos. O patrocínio é justamente um investimento
para continuarmos elevando o nome da Nação que defendemos”, ressaltou a atleta. Quem estiver interessado em apoiar Débora no Pan-americano de Boxe feminino, na Argentina, pode entrar em contato pelo telefone (13) 9763-4533.

A convocação foi resultado da seletiva
no Ginásio Baby Barione, em São Paulo

Começa quartas de final da
II Copa Evangélica de Futsal
As rodadas decisivas acontecerão a partir das 13 horas, no Clube Náutico de Itanhaém
Jogo após jogo, a II Copa Evangélica de Futsal fica
mais emocionante. Depois de sete rodadas, restaram somente as oito melhores equipes da competição. Os jogos decisivos da fase de quartas de final acontecerão no
sábado (27), a partir das 13 horas, no Clube Náutico de
Itanhaém.
O primeiro será entre a equipe da Assembléia de Deus,
do Jardim América, contra o time da Cristã Presbiteriana.
O próximo confronto será entre a Assembléia, do Suarão,
versus a Igreja Batista. Em seguida, os representantes da
Amor e Vida enfrentarão o time da Quadrangular. E para
fechar a rodada, a Assembléia de Deus, do Jardim Oásis,
jogará com o time da Renascer.

Até agora, foram marcados 407 gols em 42 disputadas. Fabiano, da Assembléia do América, lidera a artilharia com 22 bolas mandadas para a rede. Logo atrás,
está o Zaqueu Martins, da igreja Batista, com 20 gols.
Os desfalques ficam por conta de Alex Oliveira, da Assembléia Suarão, Eric Meira, da Batista, e Beto, da Peniel,
que cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.
A partir desta fase, o espetáculo não ficará somente por
conta dos jogadores. As torcidas das igrejas também serão
avaliadas pela animação. Vale lembrar que, a utilização de
recursos como faixas, buzinas, instrumentos musicais, bandeiras, papel picado, entre outros, está liberada.

Depois de sete rodadas, restaram somente as
oito melhores equipes da competição
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Impostos em atraso de IPTU, ISS e PCM
podem ser consultados pela Internet
Pelo site www.itanhaem.sp.gov.br as pessoas podem solicitar o serviço sem precisar ir ao Paço Municipal. Além disso, pode
ser realizadas inscrições para o Pró-Lar e PCM, cadastro para recebimento diário de notícias da Cidade e muito mais
Implantado pela secretaria de Comunicação Social no
site do Governo Municipal de Itanhaém, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.itanhaem.sp.gov.br, o
serviço de consulta de débitos agora pode ser utilizado
sem muito trabalho. Através dele é possível receber informações sobre dívidas de Imposto Sobre Serviços (ISS),
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou Plano de
Contribuição de Melhorias (PCM) sem muito trabalho. O
acesso é realizado por um banner eletrônico na página
inicial, onde o cidadão preenche os campos solicitados e
no prazo máximo de cinco dias úteis recebe as informações solicitadas.
No formulário é preciso preencher as seguintes informações: qual a consulta que deseja (ISS, IPTU ou PCM)?,
número da inscrição cadastral, que consta no carnê, nome
do proprietário do imóvel, CPF, RG, endereço atual, telefone e e-mail. Vale ressaltar, que o preenchimento do último campo é essencial, pois é através do endereço eletrônico que será enviada a resposta. Além das informações
referentes aos anos que estão pendentes, a receita municipal ainda indica o total do débito e as condições de pagamentos, inclusive com quantidade de parcelas e o valor
de cada.
NEGOCIAÇÃO – Atualmente é possível parcelar os débitos, contraídos até 2005, em até 36 vezes, desde que a
parcela tenha valor mínimo de 30 Unidades Fiscais (UF),
ou seja, R$ 51,60. De acordo com a lei n° 3211/06, que
dispõe sobre o parcelamento de dívidas, os contribuintes
que já negociaram com a prefeitura e não estão cumprindo o acordo, somente poderão fazer o refinanciamento
após o pagamento, de pelo menos, 30% da dívida já parcelada.
Os interessados em quitar o débito com a Receita Municipal dispõem basicamente de duas opções, a primeira é destinada ao proprietário que está com apenas três parcelas em
atraso, neste caso, é necessário procurar o setor de Dívida
Ativa e solicitar a emissão de segunda via, onde constará o
valor já corrigido, com juros e multas. Já a segunda, consiste
na negociação da dívida conforme a lei.

Mais uma novidade já pode ser conferida no www.itanhaem.sp.gov.br,
é o serviço que disponibiliza a solicitação de 2ª via do IPTU

2ª via do IPTU também
pode ser solicitada
Mais uma novidade já pode ser conferida no site da
Prefeitura de Itanhaém, através do endereço eletrônico
www.itanhaem.sp.gov.br, implantado pela secretaria de
Comunicação Social, o novo serviço disponibiliza a solicitação de 2ª via do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU). Para fazer o pedido basta acessar o site no menu
serviços e preencher corretamente o formulário, que será
recebido pelo setor de cadastro imobiliário, o qual se res-

ponsabiliza pelo envio do mesmo via Correios.
Esta é mais uma facilidade, além dos atendimentos
como inscrições para o Plano Comunitário de Melhorias
(PCM) e para o Pró-Lar, consulta de débitos, cadastro
para recebimento diário de notícias, Boletim Oficial online,
consulta aos Pregões Eletrônicos em andamento e as
multas no Detran dentre outras, que o munícipe de Itanhaém passa a contar sem precisar ir ao Paço Municipal.
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