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Aviso de Audiência Pública
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber, que fica designado o dia 26 de janeiro de 2012 a partir
da 09h00minh, à apresentação da Audiência Pública no plenário da Câmara Municipal na Rua Monsenhor
Soares nº 251, centro, em Itapetininga com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes à Secretaria da
Saúde, para apresentar as ações e os investimentos efetuados no quarto trimestre de 2011.

Oswaldo Benedito Morelli
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Itapetininga

COMUNICADO - CADASTRO DE FORNECEDORES 2012
A COMISSÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ITAPETININGA, por este instrumento e de acordo com o artigo 34, § 1º e artigo 35 da Lei Federal nº
8.666/93, consolidada pela Lei nº 8.883/94 e demais atualizações, COMUNICA e CONVOCA os inscritos
em seu CADASTRO DE FORNECEDORES/2011, para efetivarem a inscrição para o CADASTRO DE
FORNECEDORES/2012. Fica igualmente facultado a eventuais interessados a possibilidade de se
cadastrarem. Os inscritos e os interessados no cadastramento deverão dirigir-se ao Departamento de
Gestão de Suprimentos e Contratos, na Seção de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município de
Itapetininga, localizada na Praça dos Três Poderes, nº.: 1.000, Jardim Marabá - 01º andar, CEP: 18.213-
545, Itapetininga/SP, no horário das 09:00 às 10:30 horas e das 13:00 hs às 16:30 horas, de segunda à
sexta-feira, com todos os documentos solicitados e a Ficha de Cadastro de Fornecedor, disponíveis no site
www.itapetininga.sp.gov.br, no tópico de Licitações, para análise e emissão do Certificado de Registro
Cadastral. Informações pelo Telefone: (15) 3376-9597. Comissão de Cadastro de Fornecedores. Itapetininga,
5 de janeiro de 2012.

Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – 05 de janeiro de 2012

Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 2280/2011, Proc.0319/2011, São Paulo Secretaria da Educação, E.E. Profº Sebastião Villaça);
(Prot.2618/2011, Proc.0362/2011, Lai Ching Ho – ME)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot. 0009/2012, Proc.0179/2006, Lilia Aparecida Quirino de Camargo); (Prot.0007/2012, Proc.0060/
2010, Fabiana Rodrigues); (Prot.0008/2012, Proc.0166/2006, José Pedro de Goes); (Prot. 0027/2012,
Proc.0241/2004, Tania Aparecida Soares Cardoso – ME); (Prot.0026/2012, Proc.0142/2010, Benedito
Tomé de Almeida – ME); (Prot. 0025/2012, Proc.0350/2005, Carlos Alexandre Lopes Faria – ME);
(Prot. 0024/2012, Proc.0195/2006, Maria Aparecida de Souza); (Prot.0023/2012, Proc.0337/2005,
Wataru Araki – EPP)
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA DE SAÚDE
(2825/2011, Proc.0376/2011, Conceição de Maria Cardoso Gonçalves)
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.3019/2011, Proc.0117/2002, Luiz Guilherme Legaspe Moucachen)
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2810/2011, Proc.0400/2010, Eduardo Esdras Toledo Siqueira); (Prot. 2992/2011, Proc.0312/
2008, Associação de Apoio aos Deficientes Auditivos de Itapetininga); (Prot.2613/2011, Proc.0356/
2010. Eder de Oliveira Stuque); (Prot.2967/2011, Proc.0575/2006, Ivan Camargo Ferreira); (Prot.
2907/2011, Proc.0104/2003, Roberto de Oliveira Baroni); (Prot.2649/2011, Proc.0426/2010, Cons.
Odontológico, Prefeitura Municipal de Itapetininga, UBS Vila Belo Horizonte); (Prot.2876/2011,
Proc.0335/2006, Cons. Odontológico, APDC Regional de Itapetininga); (Prot.2877/2011, Proc.0353/
2006, Raio X Odontológico, APDC Regional de Itapetininga)

Aline Cristiane Rocha Meira
Coordenadora Substituta de Vigilância Sanitária

Resolução SME nº 001/2012, de 03 de Janeiro de 2012.
Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do Sistema Central de Vagas para
o Período Integral e Parcial das EMEIs e EMEIFs do Sistema Municipal de Ensino, para o ano letivo de
2012 e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos, para o ano letivo de 2012, serão efetuadas
através do Sistema Central de Vagas durante todo o decorrer do ano letivo e contará com critérios
específicos de inscrição, aos interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas constantes
nesta Resolução.

SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES

Artigo 2º - A partir do dia 09 de janeiro de 2012 e serão encerradas no dia 25 de outubro de 2012, serão
recebidas inscrições de transferências e de novos alunos, para crianças de 03 (três) meses a 05 (cinco)
anos, para classes de Berçário, Mini-Maternal, Maternal e Jardim em período integral e parcial.
§ 1º - As inscrições deverão ser efetuadas na Rua Alfredo Maia nº 612, Centro, no horário das 08:00 as
18:00 horas.
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 § 2º - As unidade escolares não irão efetuar inscrições.
Artigo 3º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central de Vagas não permite mais
de uma inscrição, levando em consideração os dados da certidão de nascimento da criança.
§ 1º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, será considerada a mais recente,
sendo a anterior cancelada automaticamente.
§ 2º - A inscrição será submetida ao processamento seguinte a data de sua efetuação.
§ 3º - As crianças atendidas através de Ordem Judicial, terão as suas inscrições com data anterior ao
atendimento “canceladas”, por serem consideradas como atendidas. A mãe ou responsável legal poderá
efetuar nova inscrição para concorrer a novo processamento subsequente à data da inscrição, caso seja de
seu interesse outra unidade escolar.
Artigo 4º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsável legal, devendo apresentar os
seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
IV - comprovante de renda, se possuir;
V - cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado,
contendo a etapa e o período que irá frequentar no ano letivo de 2012;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir;
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os originais, onde serão conferidos
e devolvidos a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir comprovante de trabalho e/ou
comprovante de renda deverá preencher de próprio punho a Declaração existente na Unidade Escolar,
estando de acordo com o artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”, citado no
artigo 5º desta Resolução.
Artigo 5º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalidades na apresentação dos
documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III do
Código Penal, “Da Falsidade Documental”:-
Da Falsidade Ideológica
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, e multa, se o documento é particular.”
Artigo 6º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição indicando até 20 (vinte) opções de
escolas de sua preferência, em ordem crescente.
Parágrafo Único - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser alterados durante o período de
inscrição, se necessário, sendo considerada a última atualização.
Artigo 7º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devidamente assinada pela mãe ou
responsável legal, apresentando juntamente a documentação exigida no artigo 4º. O procurador será
responsável por todos os dados informados no ato da inscrição.
SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO
INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 8º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período parcial, independente de comprovação de
trabalho.
rtigo 9º - Serão considerados para fins de classificação nas vagas de período parcial, levando em consideração
os documentos apresentados pela mãe ou responsável legal no ato de inscrição, os seguintes critérios:-
a) - comprovante de registro de trabalho em período integral e não receber auxílio creche;
b) - comprovante de trabalho autônomo em período integral;
c) - comprovante de registro de trabalho em período parcial e não receber auxílio creche;
d) - comprovante de trabalho autônomo em período parcial;
e) - mãe ou responsável legal que não trabalhe;
f) - mãe ou responsável legal que receba auxílio-creche.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial será informado no ato da matrícula da
criança atendida, não podendo ser escolhida no momento da inscrição.
Artigo 10 - Para concorrer à vaga em período integral, a mãe ou o responsável legal deve apresentar os
seguintes documentos no ato da inscrição:-
a) - comprovante de registro de trabalho em período integral e não receber auxílio creche;
b) - comprovante de trabalho autônomo em período integral.
 SEÇÃO III
SUB-CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 11 - Os inscritos nos termos do artigo 4º, em conformidade com os critérios de período de vaga dos
artigos 9º e 10, serão classificados obedecendo aos seguintes sub-critérios:-
I – Transferência entre Unidades Escolares do Sistema Municipal de Educação de Itapetininga;
II - Menor Renda Familiar;
III - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
IV - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
V - Maior idade da criança.
Parágrafo Único - Será considerado para caso de desempate, o menor número de inscrição.
SEÇÃO IV
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS
Artigo 12 - A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula seguirão o seguinte cronograma:-
I – Primeiro Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 24/01/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 20/01/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 25/01/2012.
c) - Período de Matrícula – de 30/01/2012 a 03/02/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 07/02/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 08/02 e 09/02/2012.
II – Segundo Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 10/02/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 09/02/

2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 13/02/2012.
c) - Período de Matrícula – de 13/02/2012 a 17/02/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 28/02/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 29/02 e 01/03/2012.
III – Terceiro Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 02/03/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 01/03/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 05/03/2012.
c) - Período de Matrícula – de 05/03/2012 a 09/03/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 13/03/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 14/03 e 15/03/2012.
IV – Quarto Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 16/03/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 15/03/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 19/03/2012.
c) - Período de Matrícula – de 19/03/2012 a 23/03/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 27/03/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 28/03 e 29/03/2012.
V – Quinto Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 30/03/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 29/03/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 02/04/2012.
c) - Período de Matrícula – de 02/04/2012 a 05/04/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 10/04/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 11/04 e 12/04/2012.
VI – Sexto Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 13/04/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 12/04/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 16/04/2012.
 c) - Período de Matrícula – de 16/04/2012 a 20/04/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 24/04/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 25/04 e 26/04/2012.
VII – Sétimo Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 27/04/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 26/04/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 02/05/2012.
c) - Período de Matrícula – de 07/05/2012 a 11/05/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 15/05/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 16/05 e 17/05/2012.
VIII – Oitavo Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 18/05/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 17/05/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 21/05/2012.
c) - Período de Matrícula – de 21/05/2012 a 25/05/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 29/05/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 30/05 e 31/05/2012.
IX – Nono Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 01/06/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 31/05/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 04/06/2012.
c) - Período de Matrícula – de 11/06/2012 a 15/06/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 19/06/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 20/06 e 21/06/2012.
X – Décimo Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 22/06/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 21/06/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 25/06/2012.
c) - Período de Matrícula – de 25/06/2012 a 29/06/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 03/07/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 04/07 e 02/08/2012.
XI – Décimo Primeiro Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 03/08/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 02/08/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 06/08/2012.
 c) - Período de Matrícula – de 06/08/2012 a 10/08/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 14/08/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 15/08 e 16/08/2012.
XII – Décimo Segundo Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 17/08/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 16/08/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 20/08/2012.
c) - Período de Matrícula – de 20/08/2012 a 24/08/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 28/08/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 29/08 e 30/08/2012.
XIII – Décimo Terceiro Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 31/08/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 30/08/
2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 03/09/2012.
c) - Período de Matrícula – de 03/09/2012 a 06/09/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 11/09/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 12/09 e 13/09/2012.
XIV – Décimo Quarto Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 14/09/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 13/09/
2012).
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b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 17/09/2012.
c) - Período de Matrícula – de 17/09/2012 a 21/09/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 25/09/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 26/09 e 27/09/2012.
XV – Décimo Quinto Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 28/09/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 27/09/2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 01/10/2012.
c) - Período de Matrícula – de 01/10/2012 a 05/10/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 09/10/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – dia 10/10/2012.
XVI – Décimo Sexto Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 11/10/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 10/10/2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 15/10/2012.
c) - Período de Matrícula – de 15/10/2012 a 19/10/2012.
d) - Atualização das Vagas da Unidade Escolar (Responsável Diretor) – dia 23/10/2012.
e) - Atualização das Opções das Inscrições (mãe ou responsável legal) – de 24/10 e 25/10/2012.
XVII – Décimo Sétimo Processamento:-
a) - Processamento do Sistema – dia 26/10/2012 (inscrições do período de 09/01/2012 até dia 25/10/2012).
b) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 29/10/2012.
c) - Período de Matrícula – de 29/10/2012 a 01/11/2012.
Artigo 13 - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, devendo a mãe ou responsável legal tomar ciência do
resultado do processamento, de acordo com as datas estipuladas no cronograma, para efetuar a matrícula.
Paragrafo Único - A listagem também será afixada na Central de Vagas (Rua Alfredo Maia, nº 612, Centro).
Artigo 14 - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no período estipulado no cronograma, na unidade escolar
onde teve a opção atendida, para efetivar a matrícula.
§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipulado, implicará na desistência da vaga atendida, sendo
automaticamente cancelada a inscrição pelo próprio sistema, ficando impedido de participar do processamento seguinte.
§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação de matrícula no prazo estipulado, deverão inscrever-
se para concorrer a novo processamento subsequente a data da efetuação da inscrição.
§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos para efetivação das matrículas, serão oferecidas
no processamento subsequente.
Artigo 15 – No ato da matrícula, o pai ou responsável deverá apresentar os seguintes documentos:-
I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III - comprovante de residência;
IV - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
V - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, contendo a etapa e o período
que frequenta no ano letivo de 2012;
Artigo 16 - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for atendido terá garantida a sua vaga na unidade escolar onde
se encontrava matriculado no ato da inscrição.
§ 1º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e tiver uma de suas opções atendidas, somente perderá a vaga da unidade
escolar de origem (vaga potencial) a partir do momento da efetivação da matrícula na unidade escolar atendida.
§ 2º - A mãe ou responsável não é obrigada a efetuar a matrícula, caso a opção atendida não seja de seu interesse, permanecendo
na vaga de sua unidade escolar de origem, onde tem assegurado.
§ 3º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula será aplicado automaticamente às regras previstas do artigo 14,
parágrafos 1º e 2º, implicando no cancelamento automático da inscrição pelo sistema e a vaga será considerada remanescente.
SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR
RESPONSABILIDADES
Artigo 17 - O diretor da unidade escolar deverá atualizar as o número de vagas por etapa e período a serem oferecidas em sua
unidade escolar conforme os cronogramas do artigo 12.
§ 1º - Será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar, a conferência e atualização das vagas a serem oferecidas para
o próximo processamento, diretamente no Sistema Central de Vagas.
§ 2º - O diretor terá acesso para alterar o número de vagas a serem oferecidas, por etapas e períodos.
§ 3º - O diretor que perder o prazo estipulado para a conferência e atualização deverá encaminhar um Memorando Internado,
solicitando a conferência e atualização diretamente a Supervisão Escolar de sua unidade para autorização e deferimento.
§ 4º - O diretor da unidade escolar que não atualizar as vagas e o sistema através do processamento encaminhar inscritos, será
responsável pela efetivação das matrículas dos mesmos.
§ 5º - O Departamento de Gestão Escolar não efetuará alterações sem o devido despacho da Supervisão Escolar.
Artigo 18 - O funcionário que for responsável pela digitação da inscrição deverá juntamente com a mãe ou o responsável legal,
conferir todos os dados informados.
Artigo 19 - No período de efetivação de matrícula, será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar atendida, informar
no Sistema Central de Vagas o comparecimento e a matrícula do inscrito atendido, estando sujeito a penalidades cabíveis.
Parágrafo Único – O diretor que não cumprir o prazo estipulado deverá encaminhar Ofício protocolado diretamente a Secretária
Municipal de Educação, esclarecendo os motivos. O deferimento será encaminhado a Supervisão Escolar de sua unidade escolar.
Artigo 20 - As crianças atendidas através de Ordem Judicial ou Conselho Tutelar, terão suas inscrições com data anterior ao
atendimento “canceladas”, por serem consideradas como atendidas.
Parágrafo Único - A mãe ou responsável legal poderá efetuar nova inscrição para concorrer a novo processamento subsequente
à data da inscrição, caso seja de seu interesse outra unidade escolar.
Artigo 21 - Após os períodos de efetivação de matrícula, o diretor deverá imprimir o relatório de transferência expedida de sua
unidade escolar, para atualização em sua documentação dos alunos que foram transferidos para outra unidade escolar.
 SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 22 – A inscrição poderá ser feita pelo responsável legal, no caso, o pai, a mãe, o tutor ou a tutora, ou ainda, o guardião,
sendo obrigatória a apresentação dos documentos específicos.
Artigo 23 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 24 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução da SME nº 087/2011, de
04/02/2011, Resolução da SME nº 315/2011, de 04/07/2011 e Resolução da SME nº 458/2011, de 24/10/2011.

SUZANA EUGENIA DE MELLO
MORAES ALBUQUERQUE

Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório a concursada, a partir de 10 de janeiro de 2012, tendo em vista a classificação obtida no
Concurso Público nº 002/2008, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-
Cargo: Auxiliar de Escritório – Ref. 05
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
DELMA DUARTE DE LIMA CANELLA 43.174.788-X 87º
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.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA Nº 2, DE 4 DE JANEIRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 487, de 27 de dezembro de 2011, onde consta 26/12/2011a 04/12/2011, leia-se: 26/12/2011 a 04/

01/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

DECRETO Nº 829, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o
artigo 6º da Lei 5.421 de 28 de Dezembro de 2010; e
Considerando os autos do processo nº 49567, de 26 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(86) – 041220010.2006 – 3390.47 – Obrigações Tributarias e Contributivas    R$ 100.000.00
Art. 2º O recurso para esta suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(81) – 041220010.2006 – 3190.13 – Obrigações Patronais        R$ 100.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 830, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
Autoriza cancelamento de Restos a Pagar e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, considerando as
normas estabelecidas pela Lei nº 4.320/64;
Considerando os autos do processo nº. 49565, de 26 de dezembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica o setor contábil autorizado a proceder o cancelamento de restos a pagar inscritos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010,
referente a empenhos não devidos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de dezembro de 2011.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 831, DE 2 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre alteração de Decreto nº 548, de 17 de julho de 2009, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de
Transportes Coletivos de Itapetininga e dá outras providências.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, e
Considerando os autos do processo nº 44.732, de 22 de novembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º do Decreto nº 548, de 17 de julho de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Itapetininga (CMTCI), será constituído pelos seguintes membros:-
a)1 representante da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania;
b)1 representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos;
c)1 representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
d)1 representante da Secretaria Municipal de Planejamento
e)1 representante da Secretaria Municipal de Gabinete
f)1 representante da Polícia Militar;
g)1 representante do PROCON;
h)1 representante da Associação Comercial de Itapetininga – ACI.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de janeiro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 3, DE 5 DE JANEIRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e
Considerando os autos do processo nº 318, de 4 de janeiro de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear Comissão Permanente de Sindicância, composta pelos seguintes funcionários:
- Priscila de Fátima Cavalcanti Bueno;
- Renata Marcondes Ribeiro; e
- Paulo Augusto Costa Rolim dos Santos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 188, de 9 de maio de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito na data supra
Regina Aparecida Fidelis Camargo
Assessora

PORTARIA/SEPREM Nº 087, de 29 de Dezembro de 2011
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000794/2011, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.297, de 28-07-1999, a partir de 31-12-2011,
o funcionário JOSÉ VALTER ANTUNES, Motorista, Referência 07-B, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com
proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

ATOS DO SEPREM
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A Prefeitura de Ita-
petininga está com as ins-
crições abertas, até o próxi-
mo dia 10 de janeiro, para
Concurso Público Munici-
pal, que visa ao preenchi-
mento de 49 vagas em car-
gos de nível fundamental in-
completo, completo, técnico
e superior. Os salários vão
de R$ 570,00 a R$1.020,00.

Os cargos são de
agente comunitário de Saú-
de, coletor de lixo, técnico
em enfermagem, cirurgião
dentista, enfermeiro, farma-
cêutico, fisioterapeuta, fo-
noaudiólogo, terapeuta
ocupacional, além de profes-

Prefeitura de Itapetininga está com as
inscrições abertas para Concurso Público

sores de Educação Básica II,
para português, matemática,
geografia, história, ciências,
artes, educação tecnoló-
gica, inglês, espanhol e filos-
ofia.

As inscrições po-
dem ser feitas através do
www.institutobrio.org.br. A
taxa de inscrição varia de R$
15 a R$ 35, conforme a
escolaridade do candidato.

As provas aconte-
cem no dia 12 de fevereiro.
Outras informações nos
editais, que estão disponí-
veis também no site da
Prefeitura de Itapetininga,
www.itapetininga.sp.gov.br.

Oportunidades

Ceprom/Senai abre as
inscrições para o 1º
semestre de 2012

O Centro Profis-
sionalizante Municipal-CE-
PROM, em parceria com o
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial- SENAI,
abre a partir de segunda-
feira (dia 9), as inscrições pa-
ra o 1º Semestre de 2012.

Serão oferecidos
cursos de formação inicial e
continuada, nas áreas tec-
nológicas de alimentos, au-
tomação, eletroeletrônica,
gestão, logística, manuten-
ção mecânica, metalmecâni-
ca e tecnologia da informa-
ção.
Confira os cursos:

Para quem já tem
16 anos estão sendo ofereci-
dos os cursos de Autocad
2D, Hidráulica e Pneumática
Industrial, Eletropneumáti-
ca, Desenho Técnico Mecâ-
nico, Leitura e Interpretação,
NR10- Segurança na Ins-

talação e Serviços com ele-
tricidade, boas práticas para
serviços de alimentação,
eletricista industrial, CLP
Siemens- Step 7 Instrutor de
Treinamento, Atendimento
ao cliente, ferramenta de
qualidade  e liderança.  Já
os cursos de Reciclagem
NR 10- Segurança na Ins-
talação e Serviços com
eletricidade e Operador de
Empilhadeira são para os
maiores de 18 anos.

Para a matrícula,
serão necessários os se-
guintes documentos: RG
(não será aceita cópia da
CNH), CPF do aluno ou res-
ponsável, no caso de o
aluno ser menor de 18 anos
e comprovante de endereço
que contenha o CEP.

Os cursos podem
custar de R$ 90,00 a 1.590,30,
valor esse que pode ser

parcelado.
A confirmação da

matrícula estará condici-
onada ao pagamento da 1ª
Parcela (matrícula) até a data
do vencimento, devendo o
candidato trazer até a escola
o comprovante. O não
pagamento da 1ª parcela
(matrícula) até a data do
vencimento implicará no
cancelamento automático
da matrícula, sendo dispo-
nibilizada para outro candi-
dato.

Os interessados
devem procurar o CEPROM,
de 9 a 20 de janeiro, de 2ª a
6ª feira, das 8h às 11h, das
14h às 17h e 19h às 21h, na
Rua Agenor Vieira de
Moraes, 135- Jardim Vieira
de Moraes.

Outras informa-
ções pelo telefone 3273-
2929.

A Prefeitura de Ita-
petininga, através da Secre-
taria de Educação, abre a
partir de segunda feira (dia
9), as inscrições para a Edu-
cação Infantil, em período
integral e parcial, para o ano
letivo de 2012.

As inscrições po-
dem ser feitas na Central de
Vagas, de 9 a 20 de janeiro,

Inscrições para
tranferências e alunos

novos começam na próxima
segunda

das 8 às 18 horas, na Rua
Alfredo Maia, nº 612, Cen-
tro.

No ato da inscri-
ção, a mãe ou responsável
legal deverá apresentar os
originais da certidão de
nascimento; comprovante
de endereço, comprovante
de trabalho da mãe ou do
responsável legal, com-

provante de renda, se pos-
suir, cartão do Programa
Bolsa-Família.

Além disso, a mãe
ou responsável poderá indi-
car até 20 opções de escolas
de sua preferência. Também
serão aceitas inscrições atra-
vés de procuração devida-
mente assinada pela mãe ou
responsável.
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EMEF Hilda Weiss Trench é destaque na
Revista Gestão Escolar

A EMEF Professo-
ra Hilda Weiss Trench, lo-
calizada na Vila Belo Ho-
rizonte, foi destaque na edi-
ção de dezembro/janeiro da
revista Gestão Escolar, da
editora Abril.

A matéria, intitula-
da Uma Agenda Organiza-
da- Reuniões marcadas com
antecendência ajudam a
criar uma rotina com a
equipe e realizar encontros
mais produtivos, aborda a
participação dos pais nas
reuniões e atividades esco-
lares.

Durante a reporta-
gem, a diretora da Unidade
Escolar destacou a import-

ância de definir, já no início
do ano, as datas das reuni-
ões de pais, “Decidimos
distribuir, no ato da matrícu-
la, um calendário com todos
os encontros do ano e refor-
çar o convite por meio de
memorandos, já adiantando
os temas que seriam trata-
dos. O respeito às datas mar-
cadas fez com que a adesão
aumentasse a cada ano. As
famílias começaram, então,
a frequentar cada vez mais
as atividades realizadas pela
escola”.

Confira um pouco
mais sobre a reportagem no
www.novaescola.org.br/
gestao

CIDADE EDUCADORA
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No próximo dia 18
de janeiro, o Posto Sebrae
realizará a oficina INVISTA
NO PLANEJAMENTO.

Para participar é
necessária a realização de
sua inscrição no Posto de
Atendimento ao Empreen-
dedor à Rua Campos Sales,
230, Centro, ou pelo tele-
fone, 32729210,32729818.
Programe-se:
Data: 18 de janeiro / 2012
Horário: das 19 h às 22 h
Local: Sindicato Rural de
Itapetininga, Rua Campos

Sebrae realiza a Oficina Invista no
Planejamento

Sales, 219 - Centro
Inscrições: até dia 12 de
janeiro/2012 às 16 h
Conteúdo:

A oficina visa sen-
sibilizar os participantes a
identificar e analisar as
oportunidades de negócio e
iniciar o processo de plane-
jamento de uma empresa,
com exposição de vídeos,
textos, dinâmicas individu-
ais e em grupo.

Garanta já sua va-
ga e Prepare-se para os
Desafios de 2012!

Prefeitura de Itapetininga
recebe novos equipamentos

agrícolas
A Prefeitura de Ita-

petininga, através da Secre-
taria de Agricultura e Meio
Ambiente - SEAMA, recebe
hoje, dia 6 de janeiro, novos
maquinários que auxiliarão
nos serviços rurais e urba-
nos da cidade.

O Programa desen-
volvido pela SEAMA, com
aprovação do COMDERI-

Conselho de Desenvol-
vimento Rural de Itapeti-
ninga, foi realizado através
de uma parceria entre a
Administração Municipal e
o Governo Federal, por meio
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento e Prodesa - Programa
de Desenvolvimento da
Agricultura.

A Prefeitura de Ita-
petininga, através da Secre-
taria de Saúde, receberá na
manhã de hoje (dia 7), dois
veículos que auxiliarão nos
serviços da secretaria.

Os veículos foram
adquiridos através de recur-
sos do Governo Federal, na
ordem de R$ 59.800, cada

Novos veículos são
adquiridos para a saúde

um.Os novos automó-veis,
serão utilizados pelo Depar-
tamento de Vigilância Epide-
miológica em ações de pre-
venção de doenças infecto
contagiosas, administração
de medicamentos (tubercu-
lose, hanseníase e outros),
transporte de materiais co-
letados para exames; trans-

porte de vacinas; transporte
de Técnicos para proferir
palestras; transporte de
materiais de Saúde para a
realização de campanhas
como o “Fique Atento”,
DST/AIDS e demais campa-
nhas de acordo com o calen-
dário estabelecido pelo
Ministério da Saúde.

Serão investidos
R$212.000,00, desses R$195.000,00
através de recursos federais e
R$17.000,00 de recursos mu-
nicipais.

Serão adquiridos os
seguintes equipamentos:
Quatro Roçadeiras, dois tra-
tores agrícolas, quatro sulcado-
res, três podadores de galhos
e um guindaste veicular.
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Itapetininga está
entre os 16 municípios fina-
listas do Prêmio “Municí-
pios que fazem Render
Mais”, realizado pela pri-
meira vez no Estado de São
Paulo. O Prêmio é uma parce-
ria entre a Fundação Getulio
Vargas (FGV-EAESP) e a Fe-
deração das Indústrias do
Estado de São Paulo
(FIESP) e objetiva identificar
e disseminar os esforços
voltados à melhoria da capa-
cidade de planejamento e
gestão, à democratização, e
à prestação de serviços de
qualidade aos cidadãos,
entre outros objetivos, de
forma a conferir reconheci-
mento às prefeituras do
Estado de São Paulo que
vêm desenvolvendo boas
práticas de gestão pública.
Itapetininga concorre ao
prêmio, pois apostou no
planejamento em suas
diversas ferramentas como
o Plano Diretor, Planejamen-
to Estratégico e Planos Se-
toriais, especificamente nas
áreas de promoção social e,
com especial destaque, a
educação, tratada com
absoluta prioridade.

O município já vem
colhendo os frutos do in-
vestimento prioritário na
área educacional trazendo
constante crescimento na
geração de emprego e renda
da população de Itapetinin-
ga como comprova, por
exemplo, o recente inves-
timento da Duratex. Neste
ano, Itapetininga superou os
geradores de índices de
empregos em  quase 100%
em relação ao ano de 2010.
Sob a coordenação do Cen-
tro de Estudos em Adminis-
tração Pública e Governo da
FGV-EAESP, deu-se a es-
colha dos municípios fina-

Itapetininga está entre as 16 finalistas do
prêmio “Municípios que fazem render

mais”
listas, realizada por um
Comitê Técnico composto
por especialistas em gestão
pública, que avaliou os
questionários respondidos
e os indicadores de gestão
municipal. As escolhas re-
sultaram da análise de dois
questionários de informa-
ções respondidos pelos 32
municípios pré-finalistas,
sendo um deles geral, pre-
enchido na primeira etapa na
qual concorreram 74 municí-
pios, e um segundo questio-
nário específico, enviado
para cada um dos pré-fina-
listas para a obtenção de in-
formações complementares.

Para o trabalho, o
Comitê analisou este mate-
rial com foco nas dimensões
consideradas nesta edição
do Prêmio: sustentabilidade
(capacidade de instituciona-
lização), transparência, par-
ticipação popular, contribui-
ção para o desenvolvimento
local, custeio e qualidade do
investimento e responsabili-
dade fiscal e social. Para
subsidiar o processo, um
amplo conjunto de indicado-
res públicos relacionados
às realidades econômica,
social e de gestão municipal
foi também utilizado, con-
forme aludido.

Conforme o regula-
mento, na próxima etapa os
finalistas receberão a visita
de pesquisadores da FGV/
EAESP, que irão conhecer
algumas das ações desen-
volvidas por esses municí-
pios e elaborar um relatório
de forma a subsidiar a es-
colha dos premiados por um
novo Comitê de especialis-
tas. Esta visita deverá ocor-
rer em fevereiro de 2012,
sendo que os municípios
finalistas serão oportuna-
mente contatados.

Em abril de 2012 até oito administrações municipais serão premiadas, conforme as seguintes
cate-gorias:

·até três municípios com até 50.000 habitantes;
·até três municípios entre 50.001 e 250.000 habitantes;

·até dois municípios a partir de 250.001 habitantes.
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