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Escola de
Eletricistas
abre
inscrições
para nova
turma
A Escola de Eletricistas, em parceria com a Prefeitura de
Itanhaém, a Escola Técnica Estadual (ETEC) e a Concessionária Elektro, está com inscrições abertas até sexta (3) para o
curso de capacitação em instalações elétricas residenciais e
redes de distribuição de energia elétrica. O edital e demais
informações, como requisitos e duração das aulas, foram
divulgados no dia 23. As inscrições podem ser feitas no site
da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), www.fundacaofat.
org.br/leitura/68.
O interessado deverá anexar os seguintes documentos
no formulário on-line, com cópias legíveis: RG, CPF (ou Declaração, Extrato ou Impresso emitido pela Receita Federal,
desde que não tenha sido cancelado), Carteira Nacional de
Habilitação dentro do prazo de validade e comprovante de
conclusão do Ensino Médio.
A carga horária total do curso será de 972 horas, distri-

buídas entre dois módulos: 200 horas de Eletricista Instalador Residencial e Comercial, que vai de 12 de dezembro a
2 de março nas dependências da ETEC e oferece 40 vagas; e
772 horas de Eletricista Multifuncional de Redes de Distribuição, de 5 de março do ano que vem a 17 de dezembro,
com 25 vagas. As aulas serão de segunda a sexta-feira, em
período noturno, das 19 às 23 horas; a ETEC está localizada
na Avenida José Batista Campos, 1.431, Anchieta, enquanto
o último módulo será no pátio para atividades práticas na
Estrada Gentil Perez, 1.598, Umuarama.
A Escola de Eletricistas é gratuita e oferece capacitação da
população em seus processos operacionais e em instituições
de ensino. O curso é uma boa opção para a geração de renda,
visto que muitos participantes saem com mais oportunidades
de ingressar no mercado de trabalho e na própria empresa
concessionária Elektro.
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Com a força do comércio,
Itanhaém volta a gerar empregos
CRESCIMENTO Em agosto deste ano, foram
gerados 318 empregos com carteira assinada
e saldo positivo de 85 vagas em relação aos
desligamentos de postos de trabalho
A proximidade de mais uma temporada de Verão está
animando os setores de comércio e serviços, e a expectativa
é de aumento no número de vagas de empregos na Cidade.
Os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, apontam que
Itanhaém teve o melhor saldo de empregos formais da Região
Metropolitana da Baixada Santista nos últimos dois meses.
O prefeito Marco Aurélio Gomes determinou à equipe
esforço redobrado no contato com os lojistas, a fim de
fomentar o incremento da atividade econômica a partir de
novembro. Estiveram presentes os secretários municipais
André Caldas (Governo), Eliseu Braga Chagas (Desenvolvimento Econômico) e José Renato Costa de Oliva (Relações
do Trabalho).
Para tanto, nas próximas duas semanas, as secretarias
atuarão em conjunto com o seguinte planejamento: filtrar
no banco de dados do Posto de Atendimento ao Trabalha-

dor (PAT) especificamente os profissionais adequados aos
empregos de Verão (tais como garçons, cozinheiros e camareiras) e entregar em mãos esta lista aos comerciantes que
mais necessitam de mão de obra neste período, incluindo
os hotéis, pousadas e colônias de férias.

Paralelamente, as secretarias envolvidas atuarão em
ações de incentivo como a Campanha de Natal, com decoração natalina nas regiões comerciais e uma atrativa programação de final de ano, motivando os consumidores a optarem
pelo comércio local na hora de adquirir os presentes.

NA CONTRAMÃO DA CRISE
Em agosto deste ano,
foram gerados

Em setembro, novamente os
números foram positivos:

318 empregos

319 empregos

com carteira
assinada e saldo positivo de

85 vagas

em relação aos
desligamentos de postos de trabalho.

formais criados e

82 de saldo positivo.

Nestes dois meses, os números
foram os melhores da

Região Metropolitana da
Baixada Santista.
Contribuíram para os resultados positivos a
contratações de comerciários, técnicos em
enfermagem, enfermeiros e faxineiros.
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EQUIPAMENTOS
Entrega
acontece em dois
locais: na agência
dos Correios do
Centro (Rua João
Mariano, 115)
e na Rodoviária
Municipal
(Avenida Harry
Forssell, 1.505,
no Jardim
Sabaúna)

TV digital: beneficiários de
programas do Governo Federal
devem fazer o agendamento
Faltando poucos dias para o desligamento do sinal analógico de TV nas cidades da Baixada Santista, beneficiários de
programas sociais do Governo Federal devem acessar o site
www.sejadigital.com.br/site/kit, ligar 147 (ligação gratuita) ou
procurar o PAAS ou CRAS da Cidade para fazer o agendamento. O kit gratuito é composto por uma antena, um conversor
do sinal de TV e um controle remoto para ser utilizado em
televisões mais antigas, oferecido pela Seja Digital. Em Itanhaém, a entrega dos equipamentos acontece em dois locais: na
agência dos Correios do Centro (Rua João Mariano, 115) e na
Rodoviária Municipal (Avenida Harry Forssell, 1.505, no Jardim
Sabaúna). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das
9 às 17 horas; aos sábados, das 9 às 16 horas.
O kit conversor de TV digital está sendo distribuído por
conta do desligamento do sinal analógico, programado para
o próximo dia 29 de novembro por determinação da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). Para ter direito ao
recebimento gratuito, é preciso estar cadastrado em programas sociais do governo federal (Bolsa Família; Pronatec;
Tarifa Social de Energia Elétrica; Minha Casa, Minha Vida;
entre outros serviços assistenciais).
Além disso, os beneficiários que instalarem os equipamentos de TV digital da Seja Digital concorrem a prêmios,

incluindo sorteios de R$ 2 mil. Basta seguir as instruções
para instalar o conversor e a antena digital. No final do
processo de instalação, um código aparecerá na tela da
TV, que deve ser cadastrado no site www.sejadigital.com.
br/concorra ou novamente no telefone 147. Informando
o código, o beneficiário participará automaticamente. Os
sorteios serão realizados quinzenalmente até o desligamento do sinal analógico de TV, nas cidades de Peruíbe,
Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos,
Guarujá, Cubatão e Bertioga.
Na Cidade, os bairros do Guapurá, Oásis e Gaivota são os
que têm o menor número de adesões. Por isso, os beneficiários dos programas sociais do Governo Federal devem fazer
o seu agendamento e retirar seu kit digital, ressaltando que o
sinal de TV analógico será desligado em toda a Baixada, portanto, quem não fez a conversão perderá os seus programas
favoritos da TV aberta a partir de 29 de novembro.
A Seja Digital – EAD (Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar
a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão
no Brasil. Na Cidade, até o momento, mais de 5.351 equipamentos foram retirados na agência dos Correios.

PRECISA DE
UM DINHEIRO
EXTRA?
Antenistas podem
trabalhar instalando
o kit de TV digital
Se você já trabalha na área como Antenista ou
Instalador, ou tem conhecimento técnico no ramo,
esta é a uma ótima oportunidade para ganhar um
dinheiro extra. Isso porque a Instituição Seja Digital
está contratando os serviços dos profissionais que
atuam em Itanhaém para a instalação dos kits de TV
digital nas residências da Cidade.
Para se cadastrar é bem fácil, basta acessar o site
www.sejadigital.com.br, clicar no ícone “Antenista” e
preencher o formulário com os seguintes dados: nome
completo, e-mail, estado, RG, telefone, cidade, CEP, bairro, CPF, celular e endereço residencial. Em poucos dias,
entrarão em contato para análise do perfil do candidato.
Caso não possua internet em sua residência, o
cadastro pode ser realizado no Acessa São Paulo ou
no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que
ficam dentro do Centro de Atendimento ao Cidadão,
na Avenida Harry Forssell, 1505, na Rodoviária.

OPORTUNIDADE Basta acessar o site da
Seja Digital (sejadigital.com.br), clicar no ícone
“antenista” e preencher o formulário. Em
poucos dias, a Instituição entrará em contato
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Itanhaém conquista
Universidade Pública

UNIVESP
Criada em 2012 como Fundação, a Univesp é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho
Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC).
Os polos são os espaços físicos nos municípios. Eles oferecem a infraestrutura necessária (computadores, impressoras e acesso à internet) para o estudante participar das atividades da universidade como provas, discussões em grupo e dos trabalhos orientados por tutores.
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GRATUITA
Serão quatro cursos em ensino
superior à distância: engenharia
de produção, engenharia de
computação, licenciatura em
pedagogia e licenciatura em
matemática
Itanhaém conquistou um novo polo de
ensino universitário à distância gratuito. O
Governo do Estado de São Paulo confirmou a
instalação na Cidade da Universidade Virtual
do Estado de São Paulo (Univesp) a partir de
2018. Os cursos serão ministrados por renomados professores de faculdades do porte da
USP, Unicamp e Unesp.
No total, no Município serão quatro cursos
de graduação em ensino superior: engenharias de produção e de computação (cinco anos
de duração cada); e licenciaturas em pedagogia e em matemática (quatro anos). Vagas e
inscrições para o vestibular serão divulgadas
em breve.
A Prefeitura de Itanhaém disponibilizará
para o Governo do Estado as contrapartidas
necessárias para a implantação da universidade na Cidade. “O ensino à distância é
uma tendência no mundo atual, por ser ágil
e atender as necessidades da vida moderna.
E teremos na nossa Cidade um polo com
toda a infraestrutura necessária, professores
altamente capacitados e material didático de
ótima qualidade”, afirmou o prefeito Marco
Aurélio Gomes.
O vice-prefeito de Itanhaém e secretário
municipal de Educação, Cultura e Esportes,
Tiago Cervantes, destacou que a nova universidade democratiza o acesso ao ensino superior na Cidade. “A educação será sempre um
importante instrumento de transformação da
sociedade. No caso da Univesp, cerca de 85%
dos alunos são oriundos do ensino público e,
portanto, é uma universidade de qualidade e
gratuita que abre as portas para todos. Além
disso, o aluno poderá adaptar seus próprios
horários de estudo, com todo o suporte pedagógico necessário pela internet”.
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SAÚDE Entrega contou com a presença do governador
Geraldo Alckmin. A estrutura ocupa uma área de 12,9 mil
m², com oito pavimentos e um heliponto

Novo Hospital Regional é
inaugurado com inovações
e tecnologia de ponta

Novas enfermarias com
ternidade para pacientes de
de parto humanizado, UTI ad
moderno tomógrafo e muit
ções e tecnologias de ponta
infraestrutura do novo pré
Regional Jorge Rossmann,
segunda-feira (30), pelo gov
Paulo, Geraldo Alckmin, e dive
estaduais e municipais. A me
partos por mês, equivalente
A nova estrutura ocupa u
mil m², com oito pavimento
obra, uma iniciativa entre
Itanhaém e o Governo Est
em 2013 e o Município foi r
desapropriação da área ond
o novo edifício.
O prefeito de Itanhaém, M
mes, agradeceu ao governad
investimentos realizados na
uma parceria com o Estado q
muitos frutos nas áreas da s
turismo e saneamento básico
recebendo um hospital com
modernos e muitas inovações
que beneficiarão a população
e toda a região do Litoral Sul
O governador Alckmin l
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m dois leitos, mae alto risco, sala
dulto e neonatal,
tas outras inovaa fazem parte da
édio do Hospital
entregue nesta
vernador de São
ersas autoridades
eta é chegar a 270
a 9 por dia.
uma área de 12,9
os e heliponto. A
a Prefeitura de
tadual, começou
responsável pela
de foi construído

Marco Aurélio Godor pelo diversos
a Cidade. “Temos
que tem rendido
saúde, educação,
o. Agora, estamos
m equipamentos
s na área da saúde
o da nossa Cidade
l”.
lembrou que fo-

BOLETIM OFICIAL

ESTRUTURA

ram investidos R$ 66,5 milhões, e o Hospital
Regional seguirá atendendo 100% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
com o que há de mais moderno na medicina.
“A região está ganhando um hospital de ponta
em um prédio novo, com instalações novas,
equipamentos de última geração para servir
à nossa população. Temos aqui o que há de
melhor em termos de medicina, telemedicina
e humanização”.
Além de Itanhaém, o Hospital Regional
atende os municípios de Mongaguá, Peruíbe,
Itariri e Pedro de Toledo. “Trata-se de um hospital completo. Com ele, o Governo do Estado
reforça seu compromisso de fortalecer e aprimorar cada vez mais a assistência médica aos
usuários do Sistema Único de Saúde”, afirmou
David Uip, secretário de Estado da Saúde.
Estadualizado em 2008, o Hospital de Itanhaém é gerido pela Organização Social de
Saúde Instituto Sócrates Guanaes (ISG) desde
maio deste ano. O presidente do ISG, André
Guanaes, destacou o trabalho dos 526 funcionários da unidade e o processo de transferência do antigo para o novo prédio. “Parabenizo a
todos pelo trabalho realizado em Itanhaém. Já
são 119 leitos em funcionamento e esperamos,
gradativamente, aumentar a capacidade. É um
benefício para toda a região”.

Dentro da capacidade total de 192
leitos, são 34 de UTI adulto e neonatal.
A unidade será referência no atendimento de média e alta complexidade
para cinco municípios das regiões do
Litoral Sul e Vale do Ribeira.
Há espaços como pronto-socorro
adulto infantil, quatro salas cirúrgicas
de grande porte, unidades de internação, centro de parto humanizado, sala
de parto cirúrgico, central de material
esterilizado e laboratório de análises
clínicas. Atualmente, no Hospital
Regional são oferecidas as seguintes
especialidades: clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, otorrinolaringologista e pediatria.
A reforma garantiu total acessibilidade ao edifício, com aplicação de
faixas táteis e placas em braile para direcionamento a pessoas com deficiência visual, além de sanitários especiais
e outros equipamentos. A questão da
sustentabilidade ambiental também é
um diferencial, com sistema de aquecimento solar, reuso de água, além da
utilização de lâmpadas especiais que
garantem economia e eficiência a unidade. Na fachada, foram instaladas pastilhas cerâmicas como revestimento,
facilitando a manutenção do edifício.
O Hospital tem equipamentos de última geração, como o aparelho de tomografia, o único público de todo o Litoral
Sul. Atualmente, a maternidade atende
cerca de 150 partos, podendo dobrar a
capacidade de atendimento, quando
estiver em pleno funcionamento.
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ONDA LIMPA

Investimento, avaliado em R$ 150 milhões, atinge 19 bairros da Cidade

Saneamento básico ultrapassa
a 24 mil pessoas em Itanhaém
As obras de expansão do sistema de
esgotamento sanitário, executadas pela
Sabesp em Itanhaém, foram inauguradas
na segunda-feira (30), durante cerimônia de
entrega do novo prédio do Hospital Regional
Jorge Rossmann. O investimento, avaliado em
R$ 150 milhões, atinge 19 bairros da Cidade,
atendendo diretamente mais de 24 mil pessoas. A iniciativa faz parte do Programa Onda
Limpa, que visa a recuperação ambiental da
costa brasileira.
Foram implantados 87 km de redes coletoras, 2 km de redes pressurizadas, oito
estações de bombeamento e executadas 9
mil ligações domiciliares de esgotos. Ao todo,
foram contempladas as regiões: Cibratel I, Balneário São Jorge, Balneário Gaivota, Jardim
Italmar, Vila Balneária, Jardim Fazendinha, Estância Beira Mar, Parque Balneário Itanhaém,
Vila Suarão, Vila Jacy, Oásis, Nossa Senhora do
Sion, Jardim Suarão, Jardim Magalhães, Vila
Nova Itanhaém, Verde Mar, Marrocos, Loty e
Campos Elíseos.

As obras geraram 3.885 empregos diretos e indiretos na Cidade. Em quase uma década
de programa, foram investidos R$ 1,9 bilhão, que propiciaram a expansão do sistema de
esgotamento sanitário para 350 mil pessoas da Baixada Santista, elevando a cobertura do
atendimento com coleta de esgotos de 53% para 77% na região.
Para a nova etapa do Onda Limpa, são estimados mais de R$ 1,8 bilhão em novos investimentos para que a universalização da cobertura dos serviços de esgoto seja atingida na
Região Metropolitana da Baixada Santista.
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Escola Municipal e escritora são
premiadas com o Troféu Proler

PROJETO GOSTAR DE LER
Iniciado no ano de 2016, após uma ideia da Assessora Pedagógica Alessandra Aparecida Sales Cavalcante, o ‘Gostar de Ler’ incentiva o hábito e
o gosto pela leitura nos alunos da escola. O projeto já vem apresentando
resultados: os estudantes melhoraram a ortografia, leitura, interpretação,
vocabulário, resenhas críticas e sínteses. Além disso, conseguem produzir,
escrever e ilustrar livros, por meio do ‘Escritores em Ação’, desenvolvido pelo
professor de língua portuguesa, Israel Cordeiro, de 40 anos.

EDUCAÇÃO A EM Maria Aparecida Soares Amêndola conquistou o 1º lugar
com o Projeto Gostar de Ler
Itanhaém foi destaque no Troféu Proler e
Escreler, realizado na manhã de quinta-feira (26),
na Universidade Santa Cecília, em Santos. Na
categoria escolar, a EM Maria Aparecida Soares
Amêndola conquistou o 1º lugar com o “Projeto
Gostar de Ler”. Já na categoria comunidade, o 2º
lugar ficou com a moradora e escritora itanhaense
Lydia da Silva Gonçalves, dona de uma biblioteca
comunitária na região da Estância Santa Cruz.
A premiação ocorreu durante a cerimônia de
abertura do XXIII Encontro Anual do Programa

Nacional de Incentivo à Leitura. Neste ano, o tema
foi ‘Leia Arte e sua Diversidade’. O Proler e Escreler
foi criado em 1994 e tem parceria com as Diretorias
Regionais de Ensino de Santos e São Vicente, além
das Secretarias de Educação dos nove municípios da
Região Metropolitana da Baixada Santista.
No Troféu Escreler, que é destinado à produção textual de alunos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), o destaque de Itanhaém foi Telma
Gomes Pereia, Francisca dos Santos Ramos e Ivan
Araújo, da EM Célia Marina Dal Pozzo Borges.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA
O local foi criado no ano de 2014, improvisado na garagem de casa. Lydia
da Silva Gonçalves também é autora de três livros: ‘A felicidade está a sua
espera’, ‘A flor que encanta’ e ‘Mosaico Caiçara’. A Biblioteca Comunitária já
é um ponto de referência na região, sendo usada por pessoas de todas as
idades, durante todo o ano.
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LEI
LEI Nº 4.189, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017
“Institui o Dia Municipal de Fazer a Diferença, e dá outras providências.”
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Itanhaém,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Itanhaém decretou e eu promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o dia 28 de agosto como “Dia Municipal de Fazer a Diferença”, a ser
comemorado anualmente.
Art. 2º - A comemoração ora instituída passa a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do
Município de Itanhaém.
Art. 3º - O Dia Municipal de Fazer a Diferença destina-se à prática de eventos de mobilização para ações
sociais, com a participação de voluntários que se unem para um propósito único: fazer a diferença
na vida de pessoas e comunidades, através da realização de projetos sociais.
Art. 4º - Cabe à iniciativa privada promover e divulgar o evento, sem quaisquer ônus ou despesas
aos cofres públicos do Município.
Art. 5º - À Prefeitura Municipal de Itanhaém cabe o apoio institucional na divulgação e preservação
da data.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 25 de outubro de 2017.
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio. Proc. nº 9.526/2017.
Projeto de Lei de autoria do Vereador Hugo Di Lallo.
Departamento Administrativo, em 25 de outubro de 2017.
WILSON CARLOS DO NASCIMENTO
Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato do Termo Aditivo
PROCESSO DE LOCAÇÃO Nº 2004/1/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Contratado: Empreendimentos Imobiliários Armindo Ramalho Ltda representado por Armindo
Marcos Lopes Ramalho.
Objeto: Em plena vigência fica aditado o caput do contrato primitivo para ficar constando como
locador a empresa Empreendimentos Imobiliários Armindo Ramalho Ltda representada por seu
sócio Armindo Marcos Lopes Ramalho.
Ficam ratificadas demais clausulas e condições estipuladas no contrato original não especificadas
por este Termo Aditivo.
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Extrato do Termo Aditivo
PROCESSO DE LOCAÇÃO Nº 2381/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Contratado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itanhaém, representado por Octávio Carrillo
Junior.
Objeto: Prorrogação da locação de imóvel destinado a instalação do Ambulatório Especialidades,
sito a Rua Ana Maria Martins Rivera nº 10, Jardim Corumbá, neste Município.
Valor Mensal do Aluguel:R$ 3.835,44(três mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro
centavos).

[EXECUTIVO[
AT O S D O P O D E R

Prazo: 06 (seis) meses, iniciando em 21/10/2017.
Ficam ratificadas demais clausulas e condições estipuladas no contrato original não especificadas
por este Termo Aditivo.
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Extrato do Termo Aditivo
PROCESSO DE LOCAÇÃO Nº 5234/1/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Contratado: Assunta Dal Alba Fornaciari.
Objeto: Prorrogação da locação de imovel destinado a instalação do Depósito e Almoxarifado da
Secretaria de Administração, sito a rua Joviano Salles nº 220, quadra s/n, lote 125P, Praia do Sonho,
neste Município.
Valor Mensal:R$ 2.725,45(dois mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Prazo: 06 (seis) meses, iniciando em 03/10/2017.
Ficam ratificadas demais clausulas e condições estipuladas no contrato original não especificadas
por este Termo Aditivo.
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2017
O Sr. Prefeito Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, Estado de São Paulo, usando as atribuições
legais e na forma do disposto do item 1.1, do capitulo I, do Edital nº 001/2017, HOMOLOGA o Concurso
Público no que tange aos cargos de:
- AJUDANTE GERAL;
- LAVADEIRA;
- AUXILIAR ESCOLAR;
- FRENTISTA;
- SERVENTE;
- AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS;
- MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR;
- RECEPCIONISTA;
- TELEFONISTA;
- TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA.
Itanhaém, 31 de outubro do ano 2017.
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO Nº 002/2017
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 002/2017
Capítulo 13. DA NOMEAÇÃO
Onde se lê:
13.4 A partir da ciência da convocação citada no item 13.3., os candidatos terão o prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis para apresentação dos documentos (original e cópia simples) discriminados a seguir:;
Leia-se:
13.4 A partir da ciência da convocação citada no item 13.3., os candidatos terão o prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos para apresentação dos documentos (original e cópia simples) discriminados
a seguir:;
Os demais itens permanecem inalterados.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Rerratificação.
Itanhaém, em 30 de outubro de 2017.
JOSÉ EDUARDO FERNANDES
Presidente Comissão do Concurso
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO Nº 007/2017
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2017
Capítulo 15. DA NOMEAÇÃO
Onde se lê:
15.4.A partir da ciência da convocação citada no item 15.3., os candidatos terão o prazo máximo de
30 (trinta) dias úteis para apresentação dos documentos (original e cópia simples) discriminados a
seguir:;
Leia-se:
15.4.A partir da ciência da convocação citada no item 15.3., os candidatos terão o prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos para apresentação dos documentos (original e cópia simples) discriminados
a seguir:;
Os demais itens permanecem inalterados.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Rerratificação.
Itanhaém, em 30 de outubro de 2017.
JOSÉ EDUARDO FERNANDES
Presidente Comissão do Concurso

RESOLUÇÃO Nº11/2017
Assunto: Aprovação da Execução Financeira do Exercício ano 2016
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Itanhaém, em reunião ordinária realizada
no dia 19 de outubro de 2017, no uso da sua atribuição que é conferida pela Lei 3.655 de 27 de agosto
de 2010 - Capítulo II da Competência do Artigo 4º, inciso X:
“Apreciar os relatórios de atividades e de execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS”.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Execução Financeira do exercício/2016:
- IGD SUAS;
- IGD PBF;
- SERVIÇOS;
Art. 2º - Aprovar o PMAS/2017 – Recursos Estaduais.
Sala de sessões, 19 de outubro de 2017.
JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE
Presidente do CMAS
RESOLUÇÃO Nº13/2017
Assunto: Comissão de Avaliação dos Pedidos de Inscrição
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Itanhaém, em reunião ordinária realizada
no dia 14 de setembro de 2017, no uso da sua atribuição que é conferida pela Lei 3.655 de 27 de
agosto de 2010 - Capítulo III da Organização – Seção I I – Estrutura do Artigo 10º, § 1º inciso II:
“As Comissões temáticas, de natureza permanente, e os Grupos de Trabalho, de natureza temporária,
têm por finalidade a realização de estudos e a elaboração de propostas sobre temas específicos, a
fim de subsidiar o CMAS no cumprimento de suas competências.”
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Comissão de Normas da Assistência Social, especificamente, para avaliação dos
pedidos de Inscrição das OSC’s Organizações da Sociedade Civil, composta a saber:
Cintia Rossi Depieri – Poder Público;
Mara Sanches Figueiredo - Poder Público;
Márcia Prianti Pinto – Sociedade Civil;
Teresinha Santo Silva - Sociedade Civil;
Sala de sessões, 14 de setembro de 2017.
JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE
Presidente do CMAS
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PORTARIA GS Nº 042/2017
LUCIANO MOURA DOS SANTOS, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Itanhaém,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o que consta do processo
administrativo nº 903/2017.
RESOLVE:
CONCEDER, a partir da data de publicação, a servidora EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA, portadora da
cédula de identidade RG nº 60.883.746-9 e CPF nº 642.669.236-00, ocupante do cargo de provimento
efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – TBIV - BII, o Benefício de Aposentadoria Voluntária
por Tempo de Contribuição e Implemento de Idade, com proventos integrais, em conformidade com
o disposto no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 e artigo 45 da Lei Municipal nº 3.212/06,
com as alterações introduzidas através da Lei Municipal nº 3.510/09.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Itanhaém, 27 de Outubro de 2017.
LUCIANO MOURA DOS SANTOS
Superintendente
Itanhaém- PREV
PORTARIA GS Nº 043/2017
LUCIANO MOURA DOS SANTOS, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Itanhaém,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o que consta do processo
administrativo nº 904/2017.
RESOLVE:

[

ITANHAÉM
PREV

[

CONCEDER, a partir da data de publicação, a servidora CLARICE PIMENTEL VALDENEBRE, portadora
da cédula de identidade RG nº 15.858.901-4 e do CPF nº 272.381.051-87, ocupante do cargo de
provimento efetivo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, o Benefício de Aposentadoria Voluntária
por Idade, com proventos proporcionais, em conformidade com o disposto no artigo 40, §1º, III, “b”,
da CF/88 e o artigo 23 da Lei Municipal nº 3.212/06, com as alterações introduzidas através da Lei
Municipal nº 3.510/09.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Itanhaém, 27 de Outubro de 2017.
LUCIANO MOURA DOS SANTOS
Superintendente
Itanhaém- PREV
PORTARIA GS Nº 044/2017
LUCIANO MOURA DOS SANTOS, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Itanhaém,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o que consta do processo
administrativo nº 905/17.
RESOLVE:
CONCEDER, a partir da data de publicação, ao servidor JOSE MARQUES DA SILVA, portador da cédula
de identidade RG nº 6.045.262-6 e do CPF nº 647.280.568-72, ocupante do cargo de provimento efetivo
de MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, o Benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade, com
proventos proporcionais, em conformidade com o disposto no artigo 40, §1º, III, “b”, da CF/88 e o artigo
23 da Lei Municipal nº 3.212/06, com as alterações introduzidas através da Lei Municipal nº 3.510/09.
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Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Itanhaém, 27 de Outubro de 2017.
LUCIANO MOURA DOS SANTOS
Superintendente
Itanhaém- PREV
PORTARIA GS Nº 045/2017
LUCIANO MOURA DOS SANTOS, Superintendente do Instituto de Previdência Municipal de Itanhaém,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e tendo em vista o que consta do processo
administrativo nº 907/17.
RESOLVE:
CONCEDER, a partir da data de publicação, ao servidor JOÃO MUNIZ, portador da cédula de identidade
RG nº 13.885.049-5 e do CPF nº 801.858.608-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de
AJUDANTE GERAL, o Benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais,
em conformidade com o disposto no artigo 40, §1º, III, “b”, da CF/88 e o artigo 23 da Lei Municipal nº
3.212/06, com as alterações introduzidas através da Lei Municipal nº 3.510/09.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Itanhaém, 27 de Outubro de 2017.
LUCIANO MOURA DOS SANTOS
Superintendente
Itanhaém- PREV

Novas regras para transporte e
gerenciamento de resíduos; descarte
irregular gera multa
As regras para o descarte de resíduos de construção civil,
verdes e volumosos foram estabelecidas no Decreto 3.578,
que institui a Política Municipal de Gestão Sustentável destes
materiais. Divulgado no Boletim Oficial 459, o documento traz
novidades, sobretudo no que diz respeito ao transporte e ao
gerenciamento de resíduos.
O decreto regulamenta a Lei Municipal 4.111, de 6 de setembro de 2016. De acordo com a norma, os resíduos não podem ser
abandonados em locais como aterros de resíduos sólidos urbanos,
encostas, rios, córregos, valas, passeios, vias, praças, ou até mesmo
áreas não ocupadas, públicas e protegidas por lei, entre outros.
Quem fizer o descarte irregular está sujeito a levar uma multa, a
partir de 300 UFMs (o equivalente a R$ 999,00), dependendo do
local e do volume.
A Prefeitura auxilia o pequeno gerador – sempre lembrando que a medida é exclusiva aos resíduos de construção civil,
verdes e volumosos -, com indicação de caçambas amarelas
para descarte, caso o volume não supere 2 metros cúbicos.
São aproximadamente 30 pontos estratégicos que estão
espalhados pela Cidade. Qualquer marca superior configura
o responsável como um grande gerador, portanto, um caçambeiro deve ser acionado.

MATERIAIS
Decreto
regulamenta Lei
Municipal 4.111;
infrator está sujeito
a levar multa a
partir de R$ 999,00
Entre as novas disposições do Decreto 3.578, está o cadastro
dos transportadores de resíduos, que será regulamentado pela
Secretaria de Serviços e Urbanização em breve. Por exemplo,
caçambeiros não poderão levar o material para qualquer lugar,
apenas áreas licenciadas. O novo registro começará no dia 16
de novembro.
Outra novidade é que toda obra – incluindo reformas, construções, derrubadas – deverá ter um projeto de gerenciamento de
resíduos, com estimativas de quantidade gerada e destinação. No

final, o responsável técnico deverá apresentar os comprovantes
de que tudo foi levado para as áreas apropriadas. Um dos intuitos
é o de evitar que tais resíduos cheguem às mãos de invasores
que, eventualmente, os reutilizem em construções irregulares.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos será exigido pela
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano a partir de 1º
de dezembro. Com relação à fiscalização, haverá em novembro
uma capacitação com os técnicos por meio da Associação de
Engenheiros e Arquitetos e da própria Prefeitura.
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