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A Prefeitura de Itape-
tininga trabalha na etapa fi-
nal da construção da EMEF
(Escola Municipal de Ensino
Fundamental) da Vila Ban-
deirantes. A unidade terá ca-
pacidade para atender por
volta de 420 alunos e deve en-
trar em funcionamento a par-
tir do próximo ano.

A escola contará com
biblioteca, laboratório de in-
formática, quadra poliespor-
tiva, seis salas de aula, cozi-
nha, área de serviço, mini-
campo de futebol, salas para
diretoria e para administra-
ção, área para almoxarifado

Construção de escola da Vila
Bandeirantes entra na fase final

e zeladoria. Ela também será
totalmente adaptada às con-
dições de acessibilidade.

A unidade deverá
funcionar em dois períodos
e beneficiará a população do
Jardim Bela Vista, Vila Ban-
deirantes, Residencial Cam-
buí, Parque São Bento, Vila
Carolina e imediações.

A EMEF será cons-
truída às margens da Aveni-
da Doutor José Lembro
(próximo ao Residencial
Cambuí) e terá 2.038,76 m²
de área entre bloco da es-
cola, quadra, minicampo de
futebol e zeladoria.

A Universidade de
Brasília (UnB) encerra no
próximo domingo (dia 7) o
período de inscrição para o
vestibular dos cursos de Li-
cenciatura em Biologia, Ar-
tes Visuais, Teatro e Geogra-
fia. Ao todo, serão ofereci-
das 125 vagas em Itapeti-
ninga, metade destinada pa-
ra professores da rede públi-
ca de ensino. As quatro gra-
duações serão ministradas

Período de inscrição para vestibular da UnB termina no domingo
de forma semipresencial no
pólo da Universidade Aber-
ta do Brasil (UAB).

As inscrições deve-
rão ser feitas exclusivamen-
te no site http://www.cespe.
unb.br/vestibu lar/uab2009.
A taxa é de R$ 50,00, a ser
paga em qualquer agência
bancária até 8 de dezembro.

O processo seletivo,
com provas objetiva e de re-
dação, deverá acontecer em

Itapetininga, dia 18 de janei-
ro, no período da tarde. Os
inscritos nos cursos de Li-
cenciatura em Artes Visuais
e Teatro também passarão
por avaliação de habili-
dades específicas.

Outras informações
podem ser conseguidas no
site http://www.uab.unb.br/
vestibular, pelo telefone (15)
3273-4238 ou pelo e-mail
uab@itapetininga.sp.gov.br.

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM N° 068, de 04 de Dezembro de 2008.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM n° 000499/2008,
R E S O L V E:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 23, inciso II, da Lei Municipal n° 4.297, de 28-07-1999 e Art.
40, § l°, inciso II da Constituição Federal, com redação da EC n° 41/2003, com proventos proporcionais,
a partir de 06-12-2008, a funcionária ROSALINA APARECIDA DE CARVALHO, Auxiliar de Enfermagem,
Ref. 08-D, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM

Inscrição em creches começa na
segunda-feira

Os pais ou responsá-
veis interessados em matri-
cular os filhos em creches mu-
nicipais ou transferi-los para
outras unidades deverão fa-
zer a inscrição entre segun-
da-feira (dia 8) até 19 de de-
zembro. As vagas são desti-
nadas para crianças com idade
entre 3 meses e 5 anos – clas-
ses de berçário, minima-
ternal, maternal e jardim.

Para efetuar a inscri-
ção, os interessados deve-
rão comparecer de segunda
a sexta, das 9 às 17 horas, a
um dos quatro pólos de ca-
dastramento que seja mais
próximo de sua residência –
Saguão do Paço Municipal
(Jardim Marabá), quadra
poliesportiva da EMEF Pro-

fessora Rosa Badin Vieira
(Jardim Shangrilá), Ginásio
de Esportes Mário Carlos
Martins (Centro) e quadra
poliesportiva da EMEF Pro-
fessora Therezinha Annun-
ciato Esteves Soares (Vila
Belo Horizonte).

Os responsáveis de-
verão levar os seguintes do-
cumentos originais: Certi-
dão de Nascimento da crian-
ça, comprovante de residên-
cia, comprovante de traba-
lho da mãe ou responsável
e, se possuir, comprovante
de renda, Cartão do Bolsa
Família e Certidão de Nasci-
mento de outros filhos me-
nores. No caso de transfe-
rência, pede-se também a de-
claração da unidade escolar.

No ato da inscrição,
os interessados vão indicar
seis opções de creches. As
crianças serão classificadas
de acordo com os seguintes
critérios: 1º) transferência, 2º)
mãe ou responsável que com-
prove trabalhar fora do lar, 3º)
menor renda familiar, 4º) mais
filhos menores de 14 anos e
5º) maior idade da criança. A
divulgação do resultado
acontecerá a partir de 22 de
janeiro e as matrículas serão
feitas de 22 a 30 de janeiro.

Em 2007, a rede muni-
cipal de ensino manteve por
volta de 200 salas de ber-
çário, minimaternal, maternal
e jardim, totalizando por
volta de 4.350 crianças
matriculadas.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 469, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais nos dias que especifica e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando as festividades natalinas e fim de ano; e
Considerando que a suspensão do expediente nos dias especificados, se revela na conveniência para o
público, aos servidores e à Administração,
DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso o expediente nas repartições públicas municipais, relativo aos dias adiante mencionados:
26 de dezembro de 2008 - sexta-feira; e
2 de janeiro de 2009 - sexta-feira.
Art. 2º O expediente nas repartições públicas municipais se encerrará às 12 horas, nos dias a seguir:
24 de dezembro de 2008 - quarta-feira; e
31 de dezembro de 2008 - quarta-feira.
Art. 3º As horas não trabalhadas, serão compensadas oportunamente, de acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
Art. 4º As repartições públicas municipais que prestam serviços essenciais e de interesse público, que
tenham o funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados nos artigos 1º e 2º
deste decreto.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos quatro dias de dezembro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 470, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com a Lei nº 5.219, de 26 de dezembro de 2007:
DECRETA
Art. 1º Fica aberto no Serviço de Previdência Municipal, um crédito no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos
e vinte mil reais), suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
CAT. FUNCIONAL 09.272.0032.2007 MANUTENÇÃO DO SEPREM
CAT. ECONÔMICA 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pess R$ 80 000,00
CAT. FUNCIONAL 09.272.0032.2056 PENSIONISTAS SEPREM APÓS A LEI
CAT. ECONÔMICA 3.3.90.03 PENSÕES R$ 30.000,00
CAT. FUNCIONAL 09.272.0301.2054 INATIVOS DA CÂMARA APÓS A LEI
CAT. ECONÔMICA 3.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS R$ 210.000,00
CAT. FUNCIONAL 09.272.0301.2054 INATIVOS PREFEITURA APÓS LEI
CAT. ECONÔMICA 3.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS R$ 200.000,00
TOTAL R$ 520.000,00
Art. 2º O recurso para essa suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
CAT. FUNCIONAL 99.999.9999.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CAT. ECONÔMICA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 520.000,00
TOTAL R$ 520.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos cinco dias de dezembro de 2008.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA N° 265,  DE 1º DE DEZEMBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 5.297/2008, resolve:
Art. 1º Nomear, em comissão, no cargo de Diretor de Departamento de Logística da Guarda Municipal,
Ref. V, da Secretaria de Gabinete, Adão Fernandes dos Santos, a partir da presente data.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 266, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,

Considerando o requerimento nº. 28.888, de 17 de novembro de 2008, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Desligar, à pedido, o aluno da Guarda Municipal, Elias Leme dos Santos, do Curso de Formação
Técnico-Profissional - Eliminatória, a partir de 17 de novembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 267, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 28.890, de 17 de novembro de 2008, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Desligar, à pedido, o aluno da Guarda Municipal, Diogo de Oliveira Martins, do Curso de Formação
Técnico-Profissional - Eliminatória, a partir de 17 de novembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 268, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº. 30.483, de 4 de dezembro de 2008, protocolado nesta Prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Desligar, por abandono, a aluna da Guarda Municipal, Perla Cristina Gonçalves, do Curso de
Formação Técnico-Profissional - Eliminatória, a partir de 10 de setembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 269, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o requerimento nº 30.493, de 4 de dezembro de 2008, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
Considerando que os candidatos foram classificados nas fases:  1ª Provas Escritas – Eliminatória e
Classificatória; 2ª Teste de Aptidão Física – Eliminatória e Classificatória; 3ª  Avaliação Psicológica –
Eliminatória e 4ª Exame de Detecção de uso de Drogas – Eliminatória;
Considerando o Edital do Concurso Público nº 003/2008, para Guarda Municipal (feminino) e Guarda
Municipal (masculino) e a necessidade de  matricular  na 5ª   Fase – Curso de Formação Técnico-
Profissional – Eliminatória; e
Considerando a Publicação do Edital de Divulgação de Resultado do curso de Formação Técnico-Profissional,
resolve:
Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria  nº 223 de 4 de setembro de 2008, com base no artigo nº 12 e
Parágrafo único, da Lei nº 5.247 de 28 de março de 2008, a partir de 5 de dezembro de 2008.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei Municipal nº 3.147 de 09/08/1991

ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CINCO MEMBROS DO PRIMEIRO CONSELHO
TUTELAR DE ITAPETININGA/SP

Edital nº 012/2008
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA,
através de sua Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no E.C.A. e nos termos das Leis
Municipais nº 5.075, de 14/06/2006 e 5.267, de 11.06.2008, faz tornar público os nomes dos candidatos
aptos na avaliação psicológica e que se acham habilitados a concorrer ao pleito eleitoral a ser realizado na
data de 16 de dezembro do corrente ano, durante o período das 09h00m às 17h00m, na sede da Câmara
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Municipal de Itapetininga/SP, conforme os termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO SUPLEMENTAR nº
008/2008 deste Conselho, para ingresso no Conselho Tutelar I, como adiante segue, em ordem alfabética:
ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA
ANA LAURA TAVERNARO FRALETTI
ANA PAULA LEITE DA SILVA
AUGUSTO PAIVA REIS
CONCEIÇÃO APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS
DANIELLE DOS SANTOS MACHADO PONTES
GISELE LEITE DOS SANTOS
INGRID CRISTIAN DE SOUZA
LEILA FARID HADDAD
MARIA JOSÉ DE SOUZA GALVÃO
MARLY DE PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
MEIRE ZERLIN GEHRING
MONICA APARECIDA CHIROSA PINHEIRO E SILVA
MONICA PEREIRA ALMEIDA SILVA
PATRICIA MEIRA PONTES VIEIRA
RENATA DA SILVA GALHEGO
RENÊ LEMOS DE PONTES
ROBERTA DA CONCEIÇÃO MORAIS
RODRIGO FURTADO BORGES NETO
SIMONE CRISTINA FURTADO TRALDI
VALERIA AMARAL DOS SANTOS
VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS
O candidato Márcio Mendes Ribeiro não compareceu ao exame psicológico, estando, portanto,
desclassificado, bem como inabilitados os demais candidatos que foram avaliados psicologicamente e que
cujos nomes não se acham na referida relação.
Ficam cientificados que poderão votar nos candidatos ora habilitados, os maiores de dezesseis (16) anos
e inscritos a mais de seis meses como eleitores desta Comarca de Itapetininga, devendo, na data do pleito,
estar portando seu título de eleitor juntamente com a sua cédula de identidade ou documento oficial que o
identifique.
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital, afixe-se e publique-se.
Itapetininga, 03 de DEZEMBRO de 2008.
REGINA MARIA SOARES M. DE SOUZA
PRESIDENTE DO CMDCA

Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria da Promoção Social
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Chamamento Público nº 01/2008 para apresentação de propostas técnicas de organizações
governamentais e não governamentais de interesse público sem fins lucrativos para a prestação de
serviços de Proteção Social Especial para o exercício de 2009, voltados ao atendimento pessoas com
deficiência, em situação de vulnerabilidade social.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento
de projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir do dia 29 de
novembro de 2008.
As propostas deverão ser entregues na sede do CMAS- Rua Expedicionários Itapetininganos, nº 1389 –
Centro , de segunda a sexta-feira a partir das 09:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 até o dia 23 de dezembro
de 2008.
Republicado  por ter saído com incorreções
Itapetininga, 29 de novembro de 2008.
ELIANA MARIA FONTES LISBOA CALDEIRA ANTONIO ETSON BRUN
Secretária de Promoção Social Presidente do CMAS

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Chamamento Público nº. 02/2008 para apresentação de propostas técnicas de organizações
governamentais e não governamentais de interesse público sem fins lucrativos para a prestação de
serviços de Proteção Social Básica  para o exercício de 2009, voltados: ao desenvolvimento de atividades
sócio educativas de Caráter Preventivo  em horário complementar ao das aulas junto as crianças , na faixa
etária de 7 a 12 anos de ambos os sexos;   e ao desenvolvimento de atividades sócio educativas de Caráter
Preventivo e Redução de Danos de violações já instaladas , para adolescentes e jovens, na faixa etária de
12 a 18 anos, de ambos os sexos,
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento
de projetos estão disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir  de 29 de
novembro de 2008
As propostas das deverão ser entregues na sede do CMDCA – Rua Expedicionários Itapetininganos  nº
1389 – Centro ,  de segunda a sexta feira a partir das 09:00 as 11:00 e das 13:00 às 17 :00  até o dia  23
de dezembro de 2008
Republicado  por ter saído com incorreções
Itapetininga, 29 de novembro de 2008.
Eliana Maria Fontes Lisboa Caldeira Regina Maria Soares Mendes de Souza
Secretária da Promoção Social Presidente do CMDCA

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
Chamamento Público nº 03/2008 para apresentação de propostas técnicas de organizações
governamentais e não governamentais de interesse público sem fins lucrativos para a prestação de
serviços de Proteção Social Básica para o exercício de 2009, voltados ao atendimento de famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade social, considerando-se o território de abrangência e contexto
comunitário em que estão inseridas.
O conteúdo completo deste Chamamento Público e os documentos necessários para o encaminhamento
de projetos estão disponíveis no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br., a partir do dia 29
de novembro de 2008
As propostas  deverão ser entregues na sede do CMAS – Rua Expedicionários Itapetininganos  nº 1389 –
Centro ,  de segunda a sexta feira a partir das 09:00 as 11:00 e das 13:00 às 17 :00  até o dia  23 de
dezembro de 2008.
Republicado  por ter saído com incorreções.
Itapetininga, 29 de novembro de 2008.

ELIANA MARIA FONTES LISBOA CALDEIRA ANTONIO ETSON BRUN
Secretária de Promoção Social Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO CONVÊNIO: SAS – Sistema de Assistência Social e
Saúde. Referente ao termo de Parceria nº 01/2007 firmado entre o Município de Itapetininga e a OSCIP
“Sistema de Assistência Social e Saúde – SAS”.  OBJETO – Gerenciamento e a execução de serviços
médico-hospitalares desenvolvidos no Hospital Regional de Itapetininga, passando a ter a seguinte redação:
ADITAMENTO: onde lê-se “ADITAMENTO Nº 03/2008”, leia-se “ADITAMENTO Nº 02/2008”,
sendo que ficam mantidas as demais informações já publicadas na edição do dia 29.11.2008.
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 7.693/2008,
que objetiva a aquisição de frutas, verduras e legumes para a Merenda Escolar para a Secretaria de
Educação, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 20.05.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos
preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS
REGISTRADOS:
01) JOÃO LUIZ BRANDÃO MARTINS JÚNIOR
Lote 01 composto por: QUANTIDADE: 14.000 Dz OBJETO: Laranja Pera A Ou Baianinha;
QUANTIDADE: 12.000 Dz OBJETO: Maça Fuji Ou Gala Tipo 120;  QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO:
Mamão Formosa A Tipo 12;  QUANTIDADE: 4.000 Kg OBJETO: Alho Especial 5/6 Graúdo;
QUANTIDADE: 10.000 Kg OBJETO: Repolho Verde Extra Especial Tipo 12; QUANTIDADE: 8.000
Kg OBJETO: Beterraba Extra Aa; QUANTIDADE: 8.000 Kg OBJETO: Abobrinha Brasileira Extra Aa;
QUANTIDADE: 10.000 Kg OBJETO: Tomate Para Salada Extra Aa; QUANTIDADE: 10.000 Kg
OBJETO: Pepino Caipira Extra Aa; QUANTIDADE: 12.000 Kg OBJETO: Cenoura Extra Aa;
QUANTIDADE: 60.000 Kg OBJETO: Batata Benef. Lisa Especial; QUANTIDADE: 3.000 Dz OBJETO:
Chicoria Especial Tipo 2; QUANTIDADE: 3.000 Dz OBJETO: Alface Lisa Ou Crespa (Graúda);
QUANTIDADE: 3.000 Dz OBJETO: Couve Manteiga Extra Maço Esp. Graúda; QUANTIDADE: 8.000
Kg OBJETO: Cebola Do Estado Graúda Especial; QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO: Abóbora madura;
QUANTIDADE: 4.000 Kg OBJETO: Chuchu Extra Aa; QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO:
Mandioquinha Extra Aa; QUANTIDADE: 4.000 Kg OBJETO: Mandioca amarela; QUANTIDADE:
3.500 kg OBJETO: Acelga; QUANTIDADE: 3.000 Kg OBJETO: Batata doce amarela Extra A;
QUANTIDADE: 5.000 Kg OBJETO: Vagem macari; QUANTIDADE: 6.500 Un OBJETO: Melancia
(peça de + ou – 10kgs). DESCONTO de todos os itens: 4,6%.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 8.662/2008,
que objetiva a aquisição de suco natural nos sabores de acerola, maracujá e abacaxi para a Secretaria da
Educação, VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 20.05.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos
preços das empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS
REGISTRADOS:
01) FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME
Item 01: QUANTIDADE: 10.000 litros OBJETO: suco nos sabores acerola, maracujá e abacaxi. VALOR
UNITÁRIO: R$ 5,80 MARCA: Frutom.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) Processo n.° 6.494/2008,
que objetiva a prestação de serviços de fornecimento de oxigênio medicinal, VIGÊNCIA: 12 meses
ASSINATURA: 28.05.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das empresas vencedoras,
conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
01) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A - Item 01: QUANTIDADE:
10.000 m³ OBJETO: Prestação de serviços contínuo com fornecimento de aproximadamente 10.000 m³
de oxigênio medicinal com acessórios (cilindro, regulador, suporte p/ cilindro, máscara, cateter, umidificador
e prolongador) para tratamento médico em residências de pacientes carentes do Município de Itapetininga,
que serão autorizados pela Secretaria de Saúde. VALOR UNITÁRIO: R$ 11,75 MARCA: White Martins.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2008 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) PROCESSO Nº 15.008/2008
que objetiva a contratação de empresa visando o Registro de Preços de combustíveis (gasolina, óleo diesel e
álcool), conforme especificações constantes do Anexo I, para aquisições futuras pela Administração Municipal,
VIGÊNCIA: 12 meses ASSINATURA: 08.09.2008. Segue abaixo relacionado os registros dos preços das
empresas vencedoras, conforme preceitua o art. 14, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 - PREÇOS REGISTRADOS:
01) PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - ITEM 01 QUANTIDADE: 1.000.000 de litros
ESPECIFICAÇÃO: óleo diesel VALOR UNITÁRIO: R$ 1,92 e ITEM 02 QUANTIDADE: 600.000 litros
ESPECIFICAÇÃO: gasolina amarela comum VALOR UNITÁRIO: R$ 2,11;
02) REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA - ITEM 03 QUANTIDADE: 100.000 litros
ESPECIFICAÇÃO: álcool hidratado VALOR UNITÁRIO: R$ 1,28.
TERMO DE RATIFICAÇÃO (LICITAÇÃO DESERTA) REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º
142/2008 - PROCESSO N.°15.064/2008 OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA PARA A
SECRETARIA DE OBRAS (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS). Considerando a não apresentação de propostas
para a licitação supra mencionada, conforme ata de abertura datada de 01/12/2008, onde o Pregoeiro Oficial
e a Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga declararam a licitação como DESERTA no uso
das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 atualizadas pelas
Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, considero  RATIFICADA  como LICITAÇÃO  DESERTA.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2008 (ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS) De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão
Presencial (Ata de Registro de Preços) n.º 143/2008 - Processo n.° 15.065/2008, que objetiva o
fornecimento de cimento para a Secretaria de Obras, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de
01 de Dezembro de 2008, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto
licitado ao proponente: 1) HOME PISOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA –
ITEM 01: QUANTIDADE: 3000 SACOS ESPECIFICAÇÃO: Cimento (cada saco contendo 50 kg MARCA:
Ribeirão VALOR UNITÁRIO: R$ 21,80.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2008
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N.º 144/2008 – PROCESSO N.° 15.066/2008, que objetiva a aquisição de equipamentos agrícolas para a
Secretaria do Meio Rural – Patrulha Agrícola – Programa Prodesa – Contrato nº 0242911-22/07, conforme
especificações do anexo I do edital, realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 02 de Dezembro
de 2008, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de
Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos
proponentes:  01) Shark Máquinas para Construção Ltda, ITEM: 01, no valor total de R$ 190.000,00 e
02) Igarapé Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda ITENS: 02, 03, 04, 05 e 06 no valor total de R$
146.080,00. Itapetininga, 05 de dezembro de 2008. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
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Concurso Público Edital n. º 003/2008.
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO  CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-

PROFISSIONAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2008
Em cumprimento ao Edital supra, a Prefeitura Municipal de Itapetininga, publica, através do
presente instrumento, o resultado da 5ª FASE-CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL,
com as seguintes considerações:
a) No CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL para o cargo de Guarda Municipal
(feminino), foram aprovados os candidatos abaixo relacionados, que concluíram a 5ª fase-Curso de
Formação Técnico-Profissional, conforme itens nºs 4; 4.1 e 4.6 do Edital nº 003/2008.

A candidata Claudia Maria Barbosa Maximo, classificada em 9º, nas fases anteriores, protocolou
requerimento Nº 22062-006/2008, solicitando desistência da 5ª fase-Curso de Formação Técnico-
Profissional e a candidata Perla Cristina Gonçalves, classificada em  11º, nas fases anteriores,  não
compareceu para a realização da 5ª fase-Curso de Formação Técnico-Profissional. Sendo Eliminadas, nos
termos do item nº 4.6 do edital
b) No CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL para o cargo de Guarda Municipal
(masculino), foram aprovados os candidatos abaixo relacionados, que concluíram a 5ª fase-Curso de
Formação Técnico-Profissional, conforme itens nºs 4; 4.1 e 4.6 do Edital nº 003/2008.

O candidato Elias Leme dos Santos, classificado em 7º e o candidato Diogo de Oliveira Martins, classificado
em 14º, nas fases anteriores, protocolaram requerimentos  sob os  Nºs  28888-039/2008 e 28890-039/
208, solicitando desistência da 5ª fase-Curso de Formação Técnico-Profissional e o candidato Diogo
Renato de Oliveira, classificado em 9º, na fase anterior,  não compareceu para a realização da 5ª fase-
Curso de Formação Técnico-Profissional. Sendo Eliminados, nos termos do item nº 4.6 do edital.
c) Possíveis recursos referentes aos conteúdos ora divulgados, deverão ser protocolados no prazo de 03
dias da data da publicação, junto à Prefeitura, nos termos do Edital.
ITAPETININGA, 05 de dezembro de 2008.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

ATO DA MESA Nº 13/2008
Dispõe sobre aplicação da pena de suspensão, de funcionário do quadro de pessoal da Secretaria da Câmara
Municipal de Itapetininga, e dá outras providências.
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais e
Considerando a conclusão dos trabalhos realizados pela digníssima Comissão Processante na pessoa de
seus membros;
Considerando o que emana do artigo 266 da Lei Complementar nº 26/2008;
Considerando a sugestão encartada no relatório final elaborado por essa Comissão Processante, passa a
Mesa Diretora a proferir sua decisão ante o que consta dos autos do processo administrativo nº 01/2008.
Considerando que a servidora Rita de Cássia Siqueira fora imputado nos termos do artigo 1º da portaria nº
15/2008, irregularidades na realização de despesas diversas e no pagamento de diárias no período de 1º de
janeiro a 27 de maio de 2007, enquadrando-se referido ato nos termos do artigo 230, inciso XI da Lei
complementar nº 26/2008.
Considerando que é de consignar que os atos praticados pela servidora, ora indiciada, se coadunam com o
tipo descrito em referido artigo de lei, e por si só ensejaria a penalidade de demissão.
Considerando que o Relatório Final opinou pela aplicação da penalidade de demissão.
Considerando que em que pese o saber jurídico dos Membros da Comissão Processante e o zelo com que
desempenharam suas funções, no entanto, observando-se as circunstâncias fáticas do caso em debate,
percebe-se que a decisão desta Mesa Diretora não pode deixar de apegar-se a elementos de convicção que
deverão ser cuidadosamente analisados, tais como a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes  ou atenuantes e os antecedentes
funcionais, tudo nos exatos termos do artigo 223 e 224 da Lei Complementar 26/2008.
Considerando que assente-se que a Consultoria Jurídica em seu parecer técnico, já alertou sobre a necessidade
de se considerar aspectos circunstanciais a teor do acima exposto.
Considerando que, muito embora a infração cometido pela servidora de plano encerre sua condenação e
conseqüente demissão do quadro de funcionários do Poder Legislativo, de se frisar que, atendendo ao que
dispõe os aludidos artigos de lei, de rigor evidenciar alguns pontos.
Considerando que aplicar a pena de demissão automaticamente, sempre que verificada objetivamente
alguma das hipóteses do artigo 230 do Estatuto do Funcionário Público Municipal de Itapetininga, sem
levar em conta a natureza, a gravidade, os danos e as circunstâncias subjetivas envolvidas em cada caso
seria o mesmo que negar vigência ao artigo 223 da mesma Lei Complementar, isto é, seria o mesmo que
desobedecer a própria Lei.
Considerando que toda a Lei deve ser interpretada e aplicada de forma sistemática e harmônica, pois cada
artigo que a integra é apenas parte do todo, e aplicando qualquer deles isoladamente, estar-se-ia ao mesmo
tempo ignorando a existência de todos os outros.
Considerando que repugna ao sistema constitucional brasileiro a chamada responsabilidade objetiva, salvo
raras exceções.
Considerando que tanto nas esferas civil e penal quanto na administrativa, devem ser analisadas todas as
circunstâncias envolvidas no caso concreto. Pois existem inúmeras circunstâncias de fato que atenuam ou
até mesmo isentam a responsabilidade do agente. Por exemplo, na esfera penal, seria injusto e até mesmo
ilegal, condenar às mesmas penas aquele que pratica homicídio por motivo torpe daquele que fez em
legítima defesa, ou culposamente.
Considerando que conquanto tenha restado evidenciada a prática de infração, que sujeita em tese, à pena
de demissão, seguindo o preceito insculpido nos artigos 223 e 224 do Estatuto Municipal, e  as outras
provas coligidas durante a instrução do presente feito, observa-se que:
a) O valor captado pela servidora é ínfimo e não provocou dano grave ou irreparável aos cofres públicos,
até mesmo porque será facilmente recuperado na via própria para tanto e corresponde ao valor de apenas
uma diária calculado sobre o salário da servidora;
b) A primariedade da autora, pois jamais foi penalizada por outra infração administrativa;
c) A inexistência de antecedentes funcionais; e
d) Principalmente, a comprovação nos autos por meio de atestado médico, que a funcionária praticou a
infração culposamente, por negligência, já que estava sob efeito de remédios que prejudicam sensivelmente
a concentração e a capacidade laborativa, provocando sonolência, quando assinou a requisição da diária.
Considerando que a gravidade da infração, têm-se que a penalidade de advertência não se afigura como a
medida razoável para a reparação do dano e coibição de atos semelhantes, ao mesmo tempo, a demissão
pura simples sem atentar-se para as circunstâncias elencadas anteriormente, feriria o disposto no citado
artigo 223 do Estatuto Municipal, pois existem circunstâncias comprovadas nos autos, que atenuam a
responsabilidade da funcionária, e atentando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
R E S O L V E:
Art. 1º A Mesa Diretoria decide aplicar à funcionária Sra. Rita de Cássia Siqueira, a penalidade de suspensão,
no prazo máximo, ou seja, de 90 (noventa) dias, com base no artigo 228 combinado com os artigo 223
e 224 da Lei Complementar nº 26/2008, aplicando ainda todos os efeitos previstos no §1º, inciso I do
artigo 225 da mesma Lei Complementar, assim como pela devolução aos cofres da Fazenda Pública
Municipal, do valor apropriado, devidamente corrigido, acrescido de juros legais, cujo cálculo deverá
obedecer a tabela aplicável aos feitos em geral (DEPRE) do Tribunal de Justiça de São Paulo, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da intimação do cálculo, a ser realizado pela Fazenda Pública Municipal.
Art 2º Deverá ainda a Secretaria desta Casa oficiar à Fazenda Pública Municipal, fazendo acostar cópia
desta decisão para determinar a realização dos cálculos respectivos e intimação da servidora RITA DE
CÁSSIA SIQUEIRA para efetuar o pagamento, sob as penas da lei.
Art. 3º Após o cumprimento da pena de suspensão a servidora deverá se apresentar ao setor competente
para realização de perícia médica que comprove sua aptidão física e capacidade mental para o exercício de
cargo público.
Art. 4° Por derradeiro, determina-se o envio de cópia de todos os documentos deste Processo Administrativo
ao MD. Representante do Ministério Público desta Comarca para as demais providências que entender
cabíveis e de sua alçada.
Art. 5º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 05 de dezembro de 2008.
Geraldo Miguel de Macedo Hiram Ayres Monteiro Júnior
Presidente Vice-Presidente
Marcos José Nanini de Oliveira Jair Aparecido de Sene
1º Secretário 2º Secretário
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara na data supra.
Fernando da Cunha Leonel - Diretor Administrativo

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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