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NOVA ADMINISTRAÇÃO TOMA POSSE

Em uma cerimônia 
rápida e num clima le-
ve, o prefeito, Luís Di 
Fiori e o vice-prefeito, 
Hiram Ayres Monteiro 
Jr., tomaram posse, no 
último dia 1º, segunda-
-feira. Além dos 19 ve-
readores eleitos e recém-
-empossados, estiveram 
presentes representantes 
de partidos políticos, 
associações civis e mi-
litares, funcionários 
públicos e convidados.

Antecendendo a fa-
la do prefeito eleito, o 
novo presidente da Câ-
mara de Vereadores de 
Itapetininga, Pastor An-

dré Bueno, manifestou o 
desejo de ver um futuro 
melhor para o municí-
pio. O ex-vice prefeito 
e agora vereador, Geral-
do Miguel de Macedo, 
lembrou que o prefeito 
Di Fiori esteve presen-
te em diversos departa-
mentos da cidade, espe-
cialmente os da Saúde, 
para entender as neces-
sidades da população.

O vice-prefeito, Hi-
ram Jr., saudou os pre-
sentes e destacou que 
apesar do momento de 
alegria, não é hora de 
comemorar. “As festas 
serão feitas depois que 

resolvermos os proble-
mas e, para isso, conta-
mos com o apoio dos ve-
readores”, falou Hiram.

Em seguida, o prefei-
to eleito e recém-empos-
sado, Luís Di Fiori, to-
mou a palavra. Ele desta-
cou que seus secretários 
terão um trabalho inten-
so e que eles serão co-
brados continuamente, 
assim como os funcioná-
rios. E que nos próximos 
dois anos, a obtenção 
de resultados concretos 
será sua principal meta.

Outro ponto que o 
prefeito irá destacar em 
sua gestão será a fis-

calização dos serviços 
públicos. “Eu me sinto 
na obrigaçao de zelar 
pelos trabalhos na pre-
feitura e irei usar meu 
conhecimento em em-
preendedorismo para ad-
minstrar bem a cidade. 
Temos que utilizar da 
melhor maneira o or-
çamento do município, 
aplicando os recursos 
com responsabilidade e 
sem fazer da prefeitura 
um cabide de emprego”. 

Ele finalizou dizendo 
que o momento para fes-
ta foi no dia da eleição. 
“Do dia 7 de outubro até 
agora, o momento foi de 
trabalho. E um de nossos 
primeiros e principais 
trabalhos será o de uma 
auditoria para que seja 
conhecida toda a real 
situação da prefeitura”. 
Di Fiori conclui afir-
mando que conta com 
a colaboração de todos 
para juntos promover o 
crescimento da cidade.

Antes da leitura da 
ata, feita pelo vereador 
Geraldo Macedo, o vere-
ador Pastor André Bueno 
e sua esposa proferiram 
bênçãos e fizeram ora-
ções pela nova gestão.
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Em coletiva de im-
prensa na última quarta-
-feira, dia 3, no gabinete 
do chefe do Executivo, 
para anunciar os secre-
tários nomeados para 
nova gestão. Estiveram 
presentes jornalistas de 
diversos veículos da ci-
dade e da região que, 
após a apresentação do 
secretariado, também 
tiveram a oportunidade 
de questionar o prefeito 
sobre diversos outros as-
suntos, que foram pron-
tamente respondidos.

Conheça o no-
vo secretariado:

1. S e c r e t á r i o 
Municipal de Gabi-
nete - Hiram Ayres 
Monteiro Júnior

2. S e c r e t á r i o 
Municipal Interino 
de Governo - Hiram 
Ayres Monteiro Júnior

3. S e c r e t á r i o 
Municipal Interino 
de Trabalho e Desen-
volvimento - Hiram 
Ayres Monteiro Júnior

4. Secretário Mu-
nicipal de Negócios 
Jurídicos - Eliel Ra-

mos Maurício Filho
5. Secretário Mu-

nicipal de Agricultura 
e Meio Ambiente - An-
tonio Carlos Marconi

6. Secretário Mu-
nicipal de Saúde - Fe-
lipe Thibes Galvão

7. S e c r e t á r i o 
Municipal de Edu-
cação - Geraldo Mi-
guel de Macedo

8. Secretário Mu-
nicipal de Administra-
ção e Finanças - Luiz 
Paulo Ribeiro da Silva

9. Secretário Mu-
nicipal Interino de 
Planejamento - Luiz 
Paulo Ribeiro da Silva

10. S e c r e t á r i o 
Municipal de Cultu-
ra e Turismo - Anto-
nio Marcos Polyceno

11. Secretário Mu-
nicipal Interino de Es-
porte e Lazer - Anto-
nio Marcos Polyceno

12. S e c r e t á r i o 
Municipal de Obras 
e Serviços - Ama-
deu Graciano Zanolli

13. S e c r e t á r i o 
Municipal Interi-
no de Trânsito e Ci-
dadania - Amadeu 

Graciano Zanolli
14. S e c r e t á r i o 

Municipal de Pro-
moção Social - Ro-
gelio Barcheti Urrea

Hiram Ayres Mon-
teiro Júnior: Filho de 
advogados, também se-
guiu a profissão dos pais, 
exercendo o cargo de 
promotor do Ministério 
Público, mas está atual-
mente está afastado para 
exercer funções políti-
cas. Bacharel em Direito 
e Especialista em Direito 
Empresarial. Ocupou di-
versos cargos políticos, 
entre eles, presidente 
da Câmara Municipal 
de Itapetininga e Asse-
sor Político no Governo 
Estadual de São Paulo.

Eliel Ramos Mau-
rício Júnior: Advoga-
do; Sócio fundador do 
escritório de advocacia 
Ramos Maurício So-
ciedade de Advogados, 
Formado pela Univer-
sidade de Sorocaba - 
UNISO; Especialista 
em Direito Constitu-
cional pela Faculdade 

de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica 
de Campinas (PUC-
-Campinas); Pós Gra-
duando em Direito Elei-
toral pela Escola Pau-
lista de Direito (EPD).

Antonio Carlos Mar-
coni: Com ensino médio 
completo, ocupou já foi 
vereador e ocupou ou-
tros cargos políticos, 
entre eles, o de secre-
tário da Agricultura e 
Meio Rural em gestões 
anteriores. Atualmente 
é aposentado e traba-
lha em cargos polítcos.

Felipe Thibes Gal-
vão: Cirurgião dentis-
ta, com Especializa-
ção em Odontologia 
Legal, Odontologia 
do Trabalho, Cirúrgia 
Plástica Periodontal, 
Habilitaçãp em Ana-
logia Relativa e mes-
trando em Endodontia.

Geraldo Miguel de 
Macedo: Professor de 
História, advogado com 
Especialização em Ges-
tão Pública.Ocupou o 

cargo de vereador por 
várias legislaturas. Em 
2009 foi vice-prefeito 
e também ocupou a Se-
cretaria de Governo, 
onde organizou mais 
de 40 associações de 
moradores e pequenos 
produtores. Em 2012 
foi novamente eleito pa-
ra o cargo de vereador.

Luiz Paulo Ribei-
ro da Silva: Advoga-
do com Especialização 
em Gestão de Negócios 
e Operações e Direito 
Tributário. Exerceu por 
seis anos o cargo de se-
cretário da Fazenda e 
Finanças e por dois anos 
o cargo de secretário 
de Planejamento, am-
bos na cidade de Tatuí.

Antonio Marcos 
Polyceno: Teve seu pri-
meiro contato com a 
população trabalhando 
como radialista em um 
programa de prestação 
de serviços. É agente 
de segurança peniten-
ciária, mas está afasta-
do desde 2002, quan-
do começou a exercer 

funções políticas, sen-
do eleito vereador pela 
primeira vez em 2004.

Amadeu Graciano 
Zanolli: Engenheiro 
Civil e de Segurança, 
com Especialização em 
Engenharia em Saú-
de Pública, além de ter 
feito outros cursos, em 
diversas áreas. Exerceu 
atividades como pro-
fessor de Química, In-
glês e de áreas ligadas 
à projetos de constru-
ção, entre outras áreas. 
Anteriormente ao cargo 
público, trabalhou como 
Engenheiro na Sabesp.

Rogelio Barcheti Ur-
rea: Professor de Língua 
Portuguesa, foi vereador 
por oito anos na cida-
de de Avaré, cidade em 
que também exerceu os 
cargos de secretário nas 
pastas de Cultura, Turis-
mo, Lazer e Meio Am-
biente, foi militante no 
jornalismo, trabalhan-
do em rádio. Exerceu 
o cargo de prefeito de 
Avaré de 2009 a 2012.

NOVA ADMINISTRAÇÃO ANuNcIA SEcRETARIADO EM ENTREVISTA cOlETIVA

Equipe da nova gestão em coletiva de imprensa
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LEI Nº 5.684, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organiza-
ções sociais e dá outras providências.

Fuad Abrão Isaac, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Itapetininga aprovou e, nos termos do § 8º 
do art. 54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, promulga a seguinte 
lei:

CAPÍTULO I
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I
Da qualificação

Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas 
à educação escolar, à pesquisa científica, à proteção e preservação do meio am-
biente, à cultura, ao esporte e à saúde, atendido os requisitos previstos nesta Lei.

Art. 2º São requisitos específicos para que as entidades privadas referi-
das no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social:

I – comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação;
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de 

seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de delibera-

ção superior e de direção, um conselho de administração e uma dire-
toria definidos nos termos do estatuto, assegurados àquele, composi-
ção e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei;

d) composição e atribuições da diretoria;
e) obrigatoriedade de publicação anual, em jornal oficial de circulação no Mu-

nicípio, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
f) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
g) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimô-

nio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamen-
to, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; e,

h) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações 
que lhe forem destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas 
atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organi-
zação social qualificada no Município de Itapetininga, da mesma área de atuação, ou 
ao patrimônio deste Município, na proporção dos recursos e bens por estes alocados.

II - Haver aprovação, quanto ao cumprimento integral dos requisitos pa-
ra a sua qualificação, bem como quanto à conveniência e oportunidade de sua 
qualificação como organização social, do Secretário ou titular de órgão super-
visor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social.

Parágrafo único. A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato 
vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei, fican-
do o controle interno a cargo dos órgãos do Poder Executivo Municipal.

Seção II
Do Conselho de Administração
 
Art. 3º O Conselho de Administração deve estar estruturado nos ter-

mos que dispuser o respectivo estatuto, observados, para os fins de aten-
dimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos:

I - Ser composto por:
a) até 55% (cinquenta e cinco) por cento no caso de associa-

ção civil, de membros eleitos dentre os membros associados;
b) 35% (trinta e cinco) por cento de membros eleitos pe-

los demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notó-
ria capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;

c) 10% (dez) por cento de membros eleitos pelos empregados da entidade.
II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conse-

lho devem ter mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.
III - o dirigente máximo da entidade de-

ve participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto.
IV - o Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, 3 

(três) vezes a cada ano e extraordinariamente a qualquer tempo.
V - os conselheiros não devem receber remuneração pe-

los serviços que, nesta condição, prestarem à organização social.
VI - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a direto-

ria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas.
Art. 4º Para fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem 

ser atribuições privativas do Conselho de Administração, dentre outras:
I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto;
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
IV - designar os membros da diretoria;
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria;
VI - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mí-

nimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respec-
tivas competências e dispor sobre a alteração do estatuto e a extinção 
da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros;

VII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus mem-
bros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que de-
ve adotar para a contratação de obras, serviços, compras alienações e 
o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;

VIII - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de ges-
tão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;

IX - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e me-
tas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contá-
beis e as contas anuais da entidade, com auxilio de auditoria externa.

Seção III
Do contrato de gestão

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o ins-
trumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como orga-
nização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomen-
to e execução de atividade relativa às áreas relacionadas no art. 1º desta Lei.

§ 1º É dispensável a licitação para a celebração de contratos de prestação de 
serviços com aquelas entidades qualificadas como organizações sociais pelo Po-
der Público, nos termos do art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com redação dada pela Lei federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

§ 2º Quando houver mais de uma entidade qualificada para prestar o ser-
viço objeto do contrato, a celebração do contrato de gestão será precedida de 
processo seletivo, regulamentado pelo Poder Executivo, ou, na sua ausên-
cia, de forma subsidiária pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º O Poder Público dará publicidade:
I - da decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que 

deverão ser executadas;
II - das entidades que manifestarem interesse na celebração de cada contrato 

de gestão.

Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum acordo en-
tre o órgão público e a organização social, discriminará as atribui-
ções, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organi-
zação social e será publicado no Semanário Oficial do Município.

Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após apro-
vação pelo Conselho de Administração da organização social, ao Se-
cretário Municipal da respectiva área de atuação, que ouvirá previa-
mente a comissão de avaliação de que trata o § 2º do art.8º desta Lei.

Art. 7º Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados os prin-
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cípios constitucionais inseridos no art. 37 da Constituição da República, bem 
como no art. 111 da Constituição Estadual e, também, os seguintes preceitos:

I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, 
a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
bem como, previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desem-
penho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II - estipulação dos limites e critérios para despesas com remunera-
ção e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigen-
tes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções;

III – observância dos princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no artigo 198 
da Constituição da República e no artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;

IV - atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saú-
de - SUS e usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual - IAMSPE, no caso das organizações sociais da saúde.

Parágrafo único. O Secretário Municipal competente deverá definir as de-
mais cláusulas necessárias dos contratos de gestão de que for signatário.

Seção IV
Da execução e fiscalização do contrato de gestão

Art. 8º A execução do contrato de gestão celebrado por organi-
zação social será fiscalizada pela Secretaria Municipal competente.

§ 1º A entidade qualificada apresentará ao Secretário Municipal signatário do 
contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme reco-
mende o interesse Público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, 
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcança-
dos, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro.

§ 2º Os resultados atingidos com a execução do contrato de ges-
tão devem ser analisados, periodicamente, por comissão de avalia-
ção, indicada pelo Secretário Municipal competente, devendo ser com-
posta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação.

§ 3º A comissão deverá encaminhar ao Secretário Munici-
pal competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9º Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de 
gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegali-
dade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organiza-
ção social, dela darão ciência à Câmara Municipal e ao Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando 
assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os respon-
sáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, para que tome 
as providências jurídicas necessárias à preservação do patrimônio público.

Seção V
Do fomento às atividades sociais

Art. 11. As entidades qualificadas como organizações sociais ficam declaradas 
como entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.

Art. 12. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orça-
mentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão.

§ 1º São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamen-
to anual, bem como os créditos adicionais e as respectivas liberações financei-
ras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão.

§ 2º Os bens de que trata este artigo serão destinados às organi-
zações sociais, dispensada licitação, mediante autorização ou per-
missão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão.

§ 3º Os contratos celebrados nos termos do parágra-
fo anterior sofrerão fiscalização do Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo, quando da auditoria das contas anuais do Município.

§ 4º É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as 
organizações sociais, com ônus para a origem, com as seguintes condições:

a) não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor 
cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social;

b) não será permitido o pagamento de vantagem pecuniá-
ria permanente por organização social a servidor cedido com recur-
sos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicio-
nal relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria;

c) o servidor cedido perceberá as vantagens do car-
go a que fizer jus no órgão de origem, quando ocupan-
te de cargo de primeiro ou de segundo escalão na organização social;

d) o servidor cedido deverá recolher a contribuição previdenciária no percentu-
al obrigatório, visando a contagem do tempo de contribuição para aposentadoria.

Art. 13. Os bens móveis públicos autorizados ou permitidos pa-
ra uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, con-
dicionado a que os novos bens integrem o patrimônio do Município.

Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo depende-
rá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do Poder Público.

Seção VI
Da desqualificação

Art. 14. O Poder Executivo deverá proceder à desqualifi-
cação da entidade como organização social, quando constata-
do o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.

§ 1º A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o di-
reito de ampla defesa e contraditório, respondendo os dirigentes da organização social, 
individual e solidariamente, pelos danos prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores en-
tregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. A organização social fará publicar, no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio conten-
do os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem 
como para compras com empregos de recursos provenientes do Poder Público.

Art. 16. Em atendimento ao disposto na Lei federal nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, o contratado, seja por meio de convênio, contrato de ges-
tão ou termo de parceria, é responsável pelos encargos trabalhistas, pre-
videnciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 
não se transferindo à Administração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem podendo onerar o objeto do contrato ou restringir a regulari-
zação e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a todos os contratos celebrados 
pela Administração Pública, ainda que celebrados antes do início da vigência desta lei.

Art. 17. A organização social que desenvolver atividades na área de saú-
de deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comu-
nidade, os princípios do Sistema Único de Saúde, expressos no art. 198 da 
Constituição Federal e no art. 7º da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal, 29 de dezembro de 2012.

FUAD ABRãO ISAAC
Presidente

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos vinte e nove dias do mês 
de dezembro de 2012.

NELSON MARTINS LOPES FILHO
Diretor de Recursos Humanos
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AVISO DE CHAMAMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento 
de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde convoca para Au-
diência Pública que trará apresentações das ações e dos inves-
timentos efetuados no terceiro quadrimestre de 2012 referente 
a Audiência Pública, o evento será realizado na Câmara Muni-
cipal de Itapetininga às 09:00h do dia 14 de fevereiro de 2013.

FELIPE THIBES GALVãO 
Secretário Municipal

EJA - Educação de Jovens e Adultos abre inscrições pa-
ra novos alunos

O Projeto EJA (Educação de Jovens e Adultos) na Rede Muni-
cipal de Educação estarão abertas a partir de 2ª feira, dia 7 de janeiro.

Podem se inscrever jovens com mais de 15 anos ou 
adultos de qualquer idade, que não tiveram oportunida-
de de concluir os estudos do Ensino Fundamental. As ins-
crições prosseguem até 25 de janeiro. Após a inscrição, 
os alunos deverão retornar à escola para realizar a matrí-
cula, que deve ser efetuada nos dias 30 e 31 de janeiro.

Os interessados deverão dirigir-se à Escola de Ensino Fun-
damental mais próxima de sua residência, levando certidão 
de nascimento ou casamento, RG, comprovante de endereço.

Mais informações na Secretaria de Educação, pelo telefone 
3273-2026.

NOTIFICAÇãO
Notificamos à OSCIP Sistema de Assitência Social e Saúde 

- SAS - CNPJ: 07.482.686/0001-43, da abertura do prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir do recebimento da presente notificação 
ou da publicação em imprensa oficial, para que exerça o direito 
de defesa prévia, frente a possibilidade da RESCISÃO UNILA-
TERAL do Termo de Parceria nº 01/2007, celebrado junto ao Mu-
nicípio de Itapetininga, nos termos do artigo 78, I, II, V e XII da 
Lei 8.666/93 c/c cláusula oitava do respectivo Termo de Parceria.

FELIPE THIBES GALVãO
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre abertura crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei nº 5.506, de 14 de dezembro de 2011.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e qui-

nhentos mil reais) no orçamento vigente, visando a atender as despesas decorrentes do serviço público hospitalar no Município de 
Itapetininga, conforme Decreto nº. 969, de 11 de dezembro de 2012, a saber:

02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(211) -  103010019.2032 – 3390.36 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa  Fisica     R$      800.000.00
(212) – 103010019.2032 – 3390.39 -  Outros Serv.de Terceiros Pessoa  Juridica   R$      700.000.00
Total das Suplementações        R$   1.500.000.00
Art. 2º Os recursos destinados à suplementação constante no artigo 1º desta Lei serão resultantes da anulação parcial da dotação 

orçamentária abaixo indicada:
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração
(93) – 288460097.2050 -3190.01 – Inativos  e Pensionistas    R$   1.500.000.00
Total das Anulações        R$   1.500.000.00 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou fixação no quadro de avisos do Paço Municipal. 

ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias de junho de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 991, DE 3 DE JANEIRO DE 2013.
Dispõe sobre revogação dos decretos que especificam.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-

buições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogados, a partir da presente data, os seguintes Decretos: nº 499, de 23/01/2009; nº 500, de 23/01/2009; nº 504, 

de 13/02/2009; nº 520, de 16/04/2009; nº 541, de 25/06/2009; nº 582, de 27/10/2009; nº 584 de 27/10/2009; nº 644, de 29/03/2010; 
nº 646, de 13/04/2010; nº 647, de 13/04/2010; nº 648, de 13/04/2010; nº 649, de 13/04/2010; nº 650, de 13/04/2010; nº 657, de 
11/05/2010; nº 658, de 18/05/2010; nº 676, de 20/07/2010; nº 692, de 20/10/2010; nº 693, de 20/10/2010; nº 695, de 22/10/2010; 
nº 710, de 02/12/2010; nº 711, de 02/12/2010; nº 719, de 11/01/2011; nº 720, de 18/01/2011; nº 721, de 18/01/2011; nº 730, de 
24/02/2011; nº 731, de 24/02/2011; nº 733, de 03/03/2011; nº 740, de 17/03/2011; nº 742, de 22/03/2011; nº 743, de 22/03/2011; 
nº 750, de 04/05/2011; nº 755, de 26/05/2011; nº 772, de 19/07/2011; nº 780, de 16/08/2011; nº 781, de 16/08/2011; nº 782, de 
16/08/2011; nº 789, de 22/09/2011; nº 844, de 23/02/2012; nº 866, de 03/04/2012, nº 867, de 10/04/2012; nº 868, de 10/04/2012; 
nº 869, de 10/04/2012; nº 871, de 10/04/2012; nº 878, de 25/04/2012; nº 882, de 23/05/2012; nº 885, de 01/06/2012; nº 895, de 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA
EDITAL Nº 001/2013 ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR II

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA, através de sua 
Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no ECA 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 aprovados na prova escrita de avaliação sobre conhecimentos específicos  
realizada na data de 27/12/2012  para investidura ao cargo de Conselheiro TutelarII, nos termos do Edital nº 008/2012 do CMDCA 

de Itapetininga:

NOME                                     P. de Testes       Q. Dissertativa       T. Pontos       SITUAÇÃO
1. DANIELE DE FATIMA COSTA SANTOS RODRIGUES  7,0  2,0          9,0            APROVADA
2. TATIANE CRISTINA PREIRA    6,0  1,5          7,5            APROVADA
3. EDITH APARECIDA GOMES DA SILVA GRAÇA  5,5   1,8          7,2            APROVADA
4. DAYANE APARECIDA DE LIMA BUENO   6,0   1,0           7,0            APROVADA
5. TATIANE CARDOSO DA COSTA    6,0  1,0          7,0            APROVADA
6. RENATA POLATI RECHINELLI SANSÃO   5,5   1,4          7,0            APROVADA
7. RITA DE CÁSSIA MALAVAZZI SILVESTRE                          5,0                    1,8          7,0            APROVADA
8. ADRIANA RIBAS DA SILVA    5,0  1,4           6,4            APROVADA
9. MARIA JOSÉ DE ALMEIDA     5,0  1,2          6,2            APROVADA
10. RAQUEL PIRES MONTI       5,5  0,6           6,1            APROVADA
11. GUILHERME MARTINS DOS SANTOS                                5,0                    1,0          6,0            APROVADO
12. MEIRE ELLEN NALESSO    5,5  0,5          6,0            APROVADA
13. GUMERCINDO DE CAMPOS JUNIOR   4,5  1,2           5,7            APROVADO
14. VALDICEIA ALVES RODRIGUES SILVA   5,0  0,7           5,7            APROVADA
15. ALBERTO ANTÔNIO CONCEIÇÃO   5,0  0,5          5,5            APROVADO
16. NATALIA BRIONES CALÇADA    5,5  0,0           5,5            APROVADA
17. JULIE KELLY LOPES PLEINS RODRIGUES   4,0  1,4           5,4            APROVADA
18. EMERSON DONIZETTI OLIVEIRA DE ANDRADE  3,5  1,6          5,1            APROVADO
19. JOSUÉ COSTA FERREIRA       3,5  1,6           5,1            APROVADO
20. ALESSANDRO ANTÔNIO DE GÓES                                   5,0  0,0           5,0            APROVADO
21. ANA CAROLINA GONÇALVES DE FREITAS  4,0   0,9           5,0            APROVADA

Ficam também cientificados que os candidatos não aprovados poderão apresentar recursos dentro do prazo de três (3) dias após 
a publicação deste edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital, afixe-se e publique-se.
Itapetininga, 02 de janeiro de 2013.

Fabiana Maria Affonso
Presidente da Comissão

DESPACHOS SERVIÇO DE INSPEÇãO MUNICIPAL
Despacho dezembro 2012
Registro de Estabelecimento:
Proc. 1008/12 – Xavier Carnes e Conveniências LTDA – n°0008

Itapetininga, 02 de janeiro de 2012.

EDITAL DE CONVOCAÇãO
A Secretaria de Educação, por meio da Comissão Per-

manente Processante, nos termos da Lei Complementar nº 
26, de 27 de junho de 2008, convoca o funcionário públi-
co Alexandre Augusto Ferrarezzi que deverá comparecer 
na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Pa-
dre Albuquerque, nº 940 – Centro, Itapetininga – São Pau-
lo, das 9:00 h às 17:00 h, para ciência de retorno à função.

 O não comparecimento do funcioná-
rio caracterizar-se-á abandono de cargo no pra-
zo de 3 dias úteis a contar da data de publicação.

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
Secretário Municipal de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇãO
A Secretaria de Educação, por meio da Comissão Per-

manente Processante, nos termos da Lei Complementar nº 
26, de 27 de junho de 2008, convoca a funcionária públi-
ca Elaine Regina de Barros Antunes que deverá compare-
cer na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Pa-
dre Albuquerque, nº 940 – Centro, Itapetininga – São Pau-
lo, das 9:00 h às 17:00 h, para ciência de retorno à função.

 O não comparecimento da funcioná-
ria caracterizar-se-á abandono de cargo no pra-
zo de 3 dias úteis a contar da data de publicação.

PROF. GERALDO MIGUEL DE MACEDO
Secretário Municipal de Educação
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12/06/2012; nº 912, de 04/07/2012; nº 936, de 30/08/2012; nº 937, de 06/09/2012; nº 946, de 
26/09/2012; nº 949, de 16/10/2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos três dias de janeiro de 2013.
HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR

Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 992, DE 3 DE JANEIRO DE 2013.
“Prorroga a declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA do serviço público hospitalar no 

Município de Itapetininga, e dá outras providências.”
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a situação de emergência declarada nos serviços de saúde hospitalar 

prestados pelo Hospital Regional de Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernardes, através do Decreto 
Municipal nº 969, de 11/12/2012, em razão da operação de investigação do Ministério Público, 
envolvendo o Sistema de Assistência Social e Saúde (SAS) que administra o Hospital Regio-
nal de Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernardes, que envolveu a busca e apreensão de documentos 
públicos nesta Prefeitura e o cumprimento de mandados de prisão temporária dos envolvidos;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município em dar suporte admi-
nistrativo e financeiro visando possibilitar a continuidade na prestação dos servi-
ços essenciais e urgentes, especialmente através do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO que, em face das investigações do Ministério Público, o Sistema de Assistên-
cia Social e Saúde (SAS) simplesmente abandonou os serviços prestados, sem qualquer assistência ao 
Município, sendo necessário a notificação da referida OSCIP através do Semanário Oficial de Itapeti-
ninga, em 28/12/2012, o que impõe a tomada de medidas administrativas visando à rescisão contratual;

CONSIDERANDO que, nesse aspecto, a transição de Governo Municipal foi qua-
se que inexistente, omitindo-se informações essenciais, o que dificultou que a no-
va Administração Municipal pudesse implantar de pronto qualquer ação governamental;

CONSIDERANDO ainda que o Conselho Municipal de Saúde de Itapeti-
ninga já deliberou pela aprovação da prorrogação da situação de emergência;

CONSIDERANDO os autos do proces-
so nº 00139-060/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada a situação de emergência declarada no serviço público hos-

pitalar prestado pelo Hospital Regional de Itapetininga Dr. Léo Orsi Bernardes, atra-
vés do Decreto Municipal nº 969, de 11/12/2012, no período de 1º a 31 de janeiro de 2013.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Itapetininga assume os serviços essenciais e urgen-
tes de saúde prestados pelo Hospital Regional de Itapetininga, no período ora prorrogado.

Art. 3º Fica instituída Comissão de Gestão Provisória, responsável pelo acompanhamen-
to, execução e fiscalização dos serviços a serem prestados pelo Hospital Regional de Ita-
petininga decorrentes da assunção temporária dos serviços pela Prefeitura, sendo compos-
ta pelos membros abaixo indicados, sob a presidência do Secretário Municipal de Saúde:

a) Dr. Fabio dos Santos Nascimento
b) Daniele Mara Vendramini Nunes Moraes
c) Elizabeth Siqueira de Oliveira
d) Sonia Teresa Rosa Vallada
e) Luiz Jesus Rodrigues Silva
f) Graziela Ayres Eto Gimenez
g) José Sidney de Carvalho 
h) Luiz Carlos Cardoso
Art. 4º As aquisições de medicamentos e materiais hospitalares necessários pa-

ra a continuidade dos serviços hospitalares deverão obedecer a Lei 8.666/93, poden-
do ser dispensadas nos termos do art. 24, IV, bem como observada a Lei 4.320/64.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com validade até 
31/01/2013, podendo ser prorrogado a critério das necessidades, obedecidos os aspectos legais.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos três dias de janeiro de 2013.
HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR

Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 993, DE 3 DE JANEIRO DE 2013.
Regulamenta a Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, quanto à celebração de contratos de gestão 

e à Comissão de Avaliação referentes às Organizações Sociais de Saúde, e dá providências correlatas.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
D E C R E T A:
Art. 1º. Os contratos de gestão celebrados com as entidades qualificadas como organizações so-

ciais de saúde, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução dos referidos ajustes, de 
que trata a Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, observarão as normas contidas neste decreto.

Art. 2º. A aprovação, quanto ao cumprimento integral dos requisi-
tos para a qualificação de entidade como organização social de saúde, bem co-

mo a conveniência e oportunidade, caberá ao Secretário Municipal da Saúde.
§ 1º. Após aprovação pelo Secretário Municipal de Saú-

de, compete ao Chefe do Poder Executivo editar o decreto de qualificação.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Saúde poderá editar normas relati-

vas ao procedimento de qualificação de Organizações Sociais de Saúde.

DO CONTRATO DE GESTãO
Art. 3º. Para os efeitos da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, entende-se por con-

trato de gestão na área da saúde o instrumento que regulará a parceria entre a entidade quali-
ficada como organização social e a Administração Pública Municipal, com objetivo de fomen-
tar e promover a execução de atividades relativas à área de saúde no Município de Itapetininga.

Art. 4º. A formalização do contrato de gestão será precedida necessaria-
mente da publicação, no Semanário Oficial do município ou em jornal de am-
pla circulação local, de Comunicado de Interesse Público do qual constarão:

I -  Objeto da parceria que a Secretaria Municipal da Saúde pretende firmar, com a descrição sucinta 
das atividades que deverão ser promovidas e/ou fomentadas e os respectivos equipamentos e serviços;

II -  Indicação da data-limite para que as organizações sociais, qualificadas na forma da Lei nº 5.684, 
de 29 de dezembro de 2012, manifestem expressamente seu interesse em firmar o contrato de gestão;

III -  Outras informações julgadas pertinentes.
IV -  § 1º Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo e de outras formas de di-

vulgação, a Secretaria Municipal da Saúde deverá providenciar o envio do Comunica-
do de Interesse Público para todas as organizações sociais qualificadas nos termos da Lei 
nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, bem como comprovar o seu efetivo recebimento.

§ 2º. A data-limite referida no inciso II do “caput” deste artigo não poderá ser in-
ferior a 5 (cinco) dias contados da data de publicação do Comunicado de Interes-
se Público no Semanário Oficial do município ou em jornal de ampla circulação local.

Art. 5º. Caso não haja manifestação de interesse por parte das organizações sociais qualifi-
cadas na forma da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, a Secretaria Municipal da Saúde 
poderá repetir o procedimento previsto no artigo 3º deste decreto, quantas vezes forem necessárias.

Art. 6º. Na hipótese de uma única organização social manifestar interesse na formaliza-
ção do contrato de gestão objeto do Comunicado de Interesse Público, ficará dispensada a 
realização do processo de seleção a que se refere a Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012.

Art. 7º. Caso haja mais de uma organização social interessada na formalização do 
contrato de gestão, a Secretaria Municipal da Saúde promoverá processo de seleção, 
na forma da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, e da regulamentação específica.

Parágrafo único. Do processo de seleção poderão participar exclusivamente as organiza-
ções sociais que manifestaram interesse no prazo estipulado no § 2º do artigo 3º deste decreto.

Art. 8º. Em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5º e 6º deste decreto e antes da as-
sinatura do respectivo instrumento, o contrato de gestão deverá ser previamente aprovado:

I -  Pelo Conselho de Administração da organização social, em parecer circunstanciado;
II -  Pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde, precedido de pa-

recer circunstanciado da Comissão de Avaliação, de acordo com o dispos-
to no parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012.

Art. 9º. O contrato de gestão, que deverá reger-se pelos princípios estabelecidos no artigo 37 da 
Constituição Federal e no artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, discriminará as atribuições, responsa-
bilidades e obrigações da Secretaria Municipal da Saúde e da organização social, bem como conterá:

I -  Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social;
II -  Estipulação das metas a serem atingi-

das e dos respectivos prazos de execução, quando for pertinente;
III -  Previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempe-

nho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;
IV -  Estipulação dos limites e critérios para a despesa com a re-

muneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pe-
los dirigentes e empregados da organização social no exercício de suas funções.

Parágrafo único. Caberá ao titular da Secretaria Municipal da Saúde defi-
nir as demais cláusulas necessárias dos contratos de gestão de que for signatário.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Saúde providenciará a publicação de inteiro te-
or do contrato de gestão, após sua assinatura, no Semanário Oficial do município, bem co-
mo sua disponibilização no Portal da Prefeitura do Município de Itapetininga na Internet.

Parágrafo único. Caberá ainda à Secretaria Municipal de Saúde dispo-
nibilizar as metas e os indicadores de desempenho pactuados, devidamen-
te atualizados, no Portal da Prefeitura do Município de Itapetininga na Internet.

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Art. 11. A Comissão de Avaliação será presidida pelo titular da Secretaria Municipal da Saú-

de, nos termos do artigo 8º da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, e será formada por:
I - 2 (dois) representantes da sociedade civil, escolhidos dentre os mem-

bros do Conselho Municipal de Saúde ou dos Conselhos Gestores dos equipa-
mentos incluídos nos contratos de gestão, quando existirem, ou pelo Prefeito;

II - 1 (um) representante indicado pela Câmara Municipal de Itapetininga;
III - 3 (três) representantes indicados pe-

lo Poder Executivo, com notória capacidade e adequada qualificação.
§ 1º. Os representantes da sociedade civil, referidos no inciso I do “caput” deste artigo, serão escolhidos 

pelos respectivos Conselhos, aos quais caberá definir os procedimentos a serem observados para a escolha.
§ 2º. O Presidente da Comissão de Avaliação proferirá o voto de desempate, quando for o caso.
Art. 12. À Comissão de Avaliação compete analisar o relatório pertinente à execução do contra-

to de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 
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acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, apresentados pela 
organização social nos termos do §2º do artigo 8º da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012.

§ 1º. A Comissão de Avaliação deverá reunir-se, ordinariamente, ao final de cada semestre, para 
a avaliação da execução do contrato de gestão, com base nas metas contratualmente estipuladas, 
nos resultados efetivamente alcançados e no cumprimento dos respectivos prazos de execução.

§ 2º. A Comissão deverá ainda, nas reuniões ordinárias, analisar a pres-
tação de contas correspondente e elaborar relatório conclusivo, o qual se-
rá encaminhado à Secretaria Municipal da Saúde, na condição de órgão supervisor.

§ 3º. Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo, os resultados atin-
gidos com a execução do contrato de gestão deverão ser analisados, continu-
amente, pela Comissão de Avaliação, em observância ao interesse público.

§ 4º. Caso se faça necessário, por decisão do Presidente da Comis-
são de Avaliação ou da maioria de seus membros, poderão ser convocadas reu-
niões extraordinárias, mediante ciência prévia de todos os seus componentes.

§ 5º. Das reuniões da Comissão de Avaliação se-
rão lavradas atas, as quais deverão ser assinadas por todos os presentes.

Art. 13. A Comissão de Avaliação, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização social, de-
la dará ciência à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, mediante ofício subs-
crito pelo Presidente da Comissão de Avaliação, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 14. Sem prejuízo do disposto no artigo 12 deste decreto, quando assim exigir a gravidade 
dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos 
de origem pública, a Comissão de Avaliação representará ao Ministério Público e comunicará à 
Procuradoria Geral do Município para que requeira ao juízo competente a decretação da indispo-
nibilidade dos bens da entidade e o seqüestro de bens de seus dirigentes, bem como de agente pú-
blico ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Parágrafo único. A representação e a comunicação de que trata o “caput” des-
te artigo serão formalizadas mediante ofício subscrito pelo Presidente da Comis-
são de Avaliação, após parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 15. Todos os atos praticados pela Comissão de Avaliação serão objeto de deliberação por maio-
ria simples dos membros presentes na reunião, inclusive para decidir sobre a representação criminal.

Parágrafo único. O quórum mínimo para instauração de reuni-
ões será de metade mais um dos membros da Comissão de Avaliação.

Art. 16. O relatório conclusivo da Comissão de Avaliação será elabora-
do em papel, que será encaminhado para a Secretaria Municipal da Saúde.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal da Saúde poderá utilizar o relatório como 
um dos elementos informativos para a revisão e aprimoramento dos contratos de gestão.

Art. 17. Nos termos da legislação em vigor, o balanço patrimonial da organização social deverá 
ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 28 de fevereiro do exercício subsequente.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde providenciar a publicação do balanço 
e do relatório de execução do contrato de gestão no Semanário Oficial do município ou em jornal 
de ampla circulação local, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. Instaurado o processo administrativo de que trata o § 1º do artigo 14 da Lei nº 5.684, de 29 de 

dezembro de 2012, o Poder Executivo, mediante ato do Secretário Municipal da Saúde, poderá deter-
minar regime de direção técnica ou fiscal, nomeando administrador dativo para a organização social.

Art. 19. O regulamento próprio contendo os procedimentos que a organização social ado-
tará para contratação de obras e serviços, previsto no artigo 15 da Lei nº 5.684, de 29 de de-
zembro de 2012, deverá ser submetido à aprovação prévia da Secretaria Municipal de Saúde, 
que deverá definir os respectivos princípios orientadores, pautados pela moralidade e eficiência.

Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos três dias de janeiro de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Gabinete, nos ter-

mos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, 
o Senhor Hiram Ayres Monteiro Júnior, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 2, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Sr Hiram Ayres Monteiro Júnior, Secretário Municipal de Gabinete, para 

responder interinamente pela Secretaria Municipal de Governo, a partir de 2 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Negócios Jurídi-

cos, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 
2008, o Senhor Eliel Ramos Maurício Filho, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 4, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Hiram Ayres Monteiro Júnior, Secretário Municipal de Gabinete, para responder 

interinamente pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 2 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 5, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Am-

biente, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezem-
bro de 2008, o Senhor Antonio Carlos Marconi, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 6, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Saúde, nos termos do Art. 5º da Lei Comple-

mentar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, o Senhor Felipe Thibes Galvão, a partir de 2 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 7, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Educação, nos ter-

mos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, 
o Senhor Geraldo Miguel de Macedo, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 8, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Administração e Fi-

nanças, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezem-
bro de 2008, o Senhor Luiz Paulo Ribeiro da Silva, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 9, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Luiz Paulo Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de Administração e Finanças, 

para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 2 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 10, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turis-

mo, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 
2008, o Senhor Antonio Marcos Polyceno, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 11, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Antonio Marcos Polyceno, Secretário Municipal de Cultura e Turismo, para 

responder interinamente pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a partir de 2 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 12, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Obras e Servi-

ços, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezem-
bro de 2008, o Senhor Amadeu Graciano Zanolli, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 13, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o Sr. Amadeu Graciano Zanolli, Secretário Municipal de Obras e Serviços, para res-

ponder interinamente pela Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, a partir de 2 de janeiro de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 14, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Promoção So-

cial, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezem-
bro de 2008, o Senhor Rogelio Barcheti Urrea, a partir de 2 de janeiro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 15, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Municí-

pio de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando os autos do processo nº 42.712, de 27 de de-

zembro de 2012, protocolado nesta prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Fátima Aparecida Cleto Ferreira, Professo-

ra de História – PEB II, Faixa-04-A, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 02/01/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 16, DE 2 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Ita-

petininga, Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 42.176, de 27 de de-

zembro de 2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Evandro Luiz Le-

mes, Marceneiro, Ref. 07-C, lotado na Secretaria da Educação, a partir de 07/01/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

da a portaria nº 390, de 05/06/2012, que concedeu afastamento sem vencimento.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 17, DE 3 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Municí-

pio de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 00017-

005/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Janaine de Fátima Soares 

de Ramos, Agente Comunitário de Saúde, Ref. 05, lotada na Secretaria da Saúde, a par-
tir de 02/01/2013, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
Escriturária

PORTARIA Nº 18, DE 3 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Municí-

pio de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 00039-

373/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Érica de Mou-

ra Santiago, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educa-
ção, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na da-
ta de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26/12/2012.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO

Escriturária

PORTARIA Nº 19, DE 3 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Municí-

pio de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando os autos do processo nº 00040-

039/2013, protocolado nesta prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Regiane de Almeida Delgado, Auxi-

liar de Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 03/01/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
Prefeito Municipal

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
JULIANA COLLAÇO SOARES PILOTO
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Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emenda Consti-
tucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 06-01-2013, 
a funcionária EDNA DE MEDEIROS MORAES, Diretora de Educa-
ção Básica, Faixa 05-F, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAIME DE CARVALHO

Presidente do SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 003, de 03 de Janeiro de 2.013.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Mu-

nicipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constan-

tes do processo SEPREM Nº. 000908/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Com-

plementar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional 
n°41/2003, com proventos integrais, a partir de 06-01-2013, a funcio-
nária IVETE DO NASCIMENTO PEREIRA, Bibliotecária, Referên-
cia 13-F (Det. Jud.), lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.                          

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAIME DE CARVALHO

Presidente do SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 001, de 03 de Janeiro de 2.013.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Mu-

nicipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constan-

tes do processo SEPREM Nº. 000906/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Com-

plementar n°49, de 23-04-2012 e Artigo 3°, Inciso III da Emenda Cons-
titucional n°47/2005, com proventos integrais, a partir de 06-01-2013, 
a funcionária MARIA DE LOURDES SANTOS, Diretora de Educa-
ção Básica, Faixa 05-G, lotada na Secretaria Municipal de Educação.                          

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAIME DE CARVALHO

Presidente do SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 002, de 03 de Janeiro de 2.013.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Mu-

nicipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as informações constan-

tes do processo SEPREM Nº. 000907/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 180, § 4º da Lei 
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