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A Secretaria Municipal de Educação comunica 
aos pais que não fizeram a inscrição para seus filhos 
de 3 meses a 5 anos nas EMEIs e EMEIFs (Escolas 
Municipais de Educação Infantil) poderão realizar 
a inscrição no período de 28 de janeiro a 1 de fe-
vereiro.

Os pais ou responsáveis devem ir até a Central de 
vagas levando os documentos pessoais da criança, 
como certidão de nascimento, comprovante de en-
dereço, comprovante de trabalho da mãe ou respon-
sável legal, e, se possuir, cartão do Programa Bolsa 
Família. Além disso, no caso de transferência, apre-

sentar a declaração da unidade escolar onde estiver 
matriculado, contendo a etapa e o período. Também 
devem ser apresentadas certidões de nascimento de 
outros filhos menores de 14 anos, se possuir.

Em dezembro foram abertas as inscrições e os 
pais que não conseguiram vaga em nenhuma das 
opções apresentadas, estão recebendo uma car-
ta em sua residência, indicando uma escola que 
possui vaga para que seja efetuada a matrícula 
da criança. Caso o pai não concorde com a indi-
cação oferecida pela Secretaria de Educação, ele 
deverá fazer novamente a inscrição do seu filho, 

na Central de Vagas, nos dias 28/1 a 1/2.
Caso o pai não receba a carta, poderá ir até a 

Central de Vagas para verificar a listagem fixa-
da, a partir de 21 de janeiro.

Para os pais que conseguiram a vaga em 
dezembro, mas perderam o prazo para matrí-
cula, deverão efetuar nova inscrição, já que o 
não comparecimento no prazo devido, cancela 
a inscrição.

A Central de Vagas funciona à rua José Bo-
nifácio, 390, no Centro. O telefone para mais 
informações é 3271-0595 ou 3273-2026.

NOvAS INScRIÇõeS pARA eMeIS 
e eMeIFS AcONTeceM De 28 De 

jANeIRO A 1 De FeveReIRO

fo
to

: J
oã

o 
fr

an
ci

sc
o



Página 2 23/01/2013

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, 
aos vinte e dois dias de janeiro de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECrETárIO dE GABInETE

DECRETO Nº 1.004, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2013.  

Dispõe sobre a programação orçamentária e fi-
nanceira e estabelece o cronograma mensal de de-
sembolso do Poder Executivo para o exercício de 
2013, e dá outras providências.

LUIS AnTOnIO dI FIOrI FIOrES COSTA, 
Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas, 
pelo inciso IV do Art. 73 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto no caput dos arts. 8° e 
13 da Lei complementar n° 101, de 04 de maio de 
2000;

Considerando o disposto no artigo 34, da Lei Mu-
nicipal n° 5.578 de 12 de Junho de 2012;

Considerando que a programação financeira de 
que trata o art. 8° da Lei de responsabilidade Fiscal 
deve assegurar recursos, de maneira compatível com 
a continuidade da prestação dos serviços públicos; e

Considerando os autos do processo nº 02569-
060/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,

dECrETA:
Art. 1° A Receita será realizada durante o Exer-

cício de 2013, mediante a arrecadação dos tributos, 
rendas, transferências e outras fontes de receitas cor-
rentes e de capital na forma de Legislação em vigor e 
nas proporções mensais previstas, a seguir: 

DECRETO Nº 1.002, DE 21 DE 
JANEIRO 2013.

“revoga o parágrafo único do artigo 2º do decre-
to nº 997, de 14 de janeiro de 2013.”

Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do artigo 
2º do Decreto Municipal nº 997, de 14 de janeiro de 
2013, que “dispõe sobre o cumprimento de jornada 
de trabalho e o pagamento de horas extras, e dá ou-
tras providências.”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 11/01/2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PrEFEITO MUnICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, 
aos vinte e um dias de janeiro de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECrETárIO dE GABInETE

DECRETO Nº 1.003, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2013.

dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de 
provimento em comissão da Estrutura Administrati-
va.

LUIS AnTOnIO dI FIOrI FIOrES COSTA, 
Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Comple-
mentar 27, de 23 de dezembro de 2.008;

dECrETA:
Art. 1º Ficam remanejados 01 (um) cargo de As-

sessor, ref. II, e 01 (um) cargo de Assessor, ref. I, 
comissionados da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, para a Secretaria Municipal de 
Gabinete, correspondente ao nível de escalonamen-
to, lotado no Fundo Social de Solidariedade.

Art. 2º Ficam remanejados 01 (um) cargo de As-
sessor, ref. II, e 01 (um) cargo de Assessor, ref. I, 
comissionados da Secretaria Municipal de Governo, 
para a Secretaria Municipal de Gabinete, correspon-
dente ao nível de escalonamento, lotado no Fundo 
Social de Solidariedade.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PrEFEITO MUnICIPAL

MêS  VALOR

Janeiro  25.691.799,00

Fevereiro  28.692.209,00

Março  24.503.219,00

Abril  21.852.129,00

Maio  25.552.009,00

Junho  22.358.609,00

Julho  26.881.929,00

Agosto  21.461.329,00

Setembro  20.814.729,00

Outubro  23.132.229,00

Novembro  21.504.229,00

Dezembro  31.555.581,00
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Parágrafo Único: As receitas arrecadadas na forma do caput deste artigo são 
desdobradas em categorias econômicas e fontes de recursos na forma do Anexo I 
da Lei Municipal nº 5.683 de 26 de dezembro de 2012.

Art. 2° A execução da despesa orçamentária do exercício de 2013, aprovada 
pela Lei Municipal n° 5.683 de 26 de Dezembro de 2012, obedecerá as normas 
estabelecidas neste decreto e as decisões emanadas da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças.

Art. 3° As Despesas serão realizadas durante o Exercício de 2013, segundo a 
discriminação dos quadros de Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, em 
conformidade com as funções e subfunções descritas na Lei Municipal n° 5.683 
de 26 de Dezembro de 2012, em conformidade com cronograma mensal de de-
sembolso a seguir: 

MêS                  VALOR

Janeiro    25.446.799,00

Fevereiro    28.447.209,00

Março    24.258.219,00

Abril    21.607.129,00

Maio    25.307.009,00

Junho    22.113.609,00

Julho    26.636.929,00

Agosto    21.216.329,00

Setembro    20.569.729,00

Outubro    22.887.229,00

novembro    21.259.229,00

Dezembro    31.310.081,00

§ 1° Os Órgãos do Poder Executivo, poderão empenhar as dotações orça-
mentárias aprovadas, na forma e nos montantes constantes dos Programas de 
Trabalho – anexo 6, da Lei Orçamentária Municipal n° 5.683 de 26 de Dezembro 
de 2012.

§ 2° As despesas mensais serão empenhadas na forma do caput deste artigo, 
desdobrados por unidades orçamentárias na forma do Anexo II da Lei Municipal 
nº 5.683 de 26 de dezembro de 2012.

Art. 4° A realização de despesas, incluindo consignação de terceiros e restos 
a pagar e transferências financeiras farão parte do mencionado cronograma de 
desembolso e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do montante 
efetivamente arrecadado.

Art. 5° A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, proceder-se-á, à 
limitação de empenho, segundo os critérios fixados na lei de diretrizes orçamen-
tárias, quando ao final de um bimestre, for verificado que a realização das receitas 
não poderá comportar o cronograma de desembolso para o mesmo período.

Art. 6° 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 vinte e dois dias de janeiro 
de 2013.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
SECrETárIO dE GABInETE

SERVIÇO DE PREVIDêNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/SEPREM Nº 006, de 21 de Janeiro de 
2013.

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. 
000911/2013, rESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 
23-04-2012 e Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-
01-2013, o funcionário JOSÉ VICENTE GUSMÃO, Jardineiro, Referência 04-E, 
lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com proventos 
proporcionais.

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

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

PORTARIA/SEPREM Nº 007, de 21 de Janeiro de 2013

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. 
000912/2013, rESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 
23-04-2012 e Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 31-
01-2013, o funcionário JOSÉ CArLOS TOrrES, Servente, referência 03-C, lo-
tado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos proporcionais.

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

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

                      

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 – PROCESSO 
N° 01/2013

Protocolos nº 2058/2013, 2098/2013, 2099/2013, 2103/2013 e 2106/2013. 
OBJETO: contratação emergencial de Instituição para a administração, operacio-
nalização e execução da Assistência Ambulatorial e hospitalar no Hospital Re-
gional de Itapetininga, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual 
período. CONTRATADA: Organização Social Instituto Social Varti, pelo custo 
mensal estimado de R$ 2.596.870,00. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, In-
ciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93 e posteriores alterações, e manifestações da 
Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria de negócios Jurídicos  no 
uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93 atualizadas pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98. Itapetininga, 22 de 
janeiro de 2013. 

LUÍS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/SEPREM Nº. 008, de 21 de Janeiro de 2013.

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. 
000913/2013, rESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 
31-01-2013, a funcionária EdITTE BOrGES dE ALMEIdA, Servente, refe-
rência 03-E, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, com proventos 
proporcionais.

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

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

PORTARIA/SEPREM Nº. 009, de 21 de Janeiro de 2013.

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. 
000914/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e Artigo 45, § 2º, da Lei Com-
plementar nº. 49, de 23-04-2012, a partir de 31-01-2013, a funcionária MIRIAN 
SILVEIrA dOnInI TrIndAdE, Auxiliar de Educação, referência 07-A, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais.

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

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

                      

PORTARIA/SEPREM Nº. 010, de 10 de Janeiro de 2013.

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. 
000915/2013, rESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 
31-01-2013, a funcionária APArECIdA dE MOrAES FOGAÇA, Auxiliar de 
Educação, referência 07-d, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 
proventos proporcionais.

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

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

PORTARIA/SEPREM Nº. 011, de 21 de Janeiro de 2013.

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. 
000916/2013, rESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº. 41/2003, a partir de 
31-01-2013, a funcionária CLAUdETE ALVES COELHO MEndES, Auxiliar 
de Educação, referência 07-C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com 

proventos proporcionais.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

PORTARIA/SEPREM Nº 012, de 21 de Janeiro de 2013.

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – 
SEPrEM, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as informações constantes do processo SEPrEM nº. 
000917/2013, rESOLVE:                                                        

Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da 
Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do 
funcionário municipal Maurício Bento dos Santos a dependente MArIZETE 
MArIA BEnTO dOS SAnTOS, esposa, a partir de 13-01-2013.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PrESIdEnTE dO SEPrEM

Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada 
às 16 horas do dia 21/01/2013.

Presentes: décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo rubens So-
ares Hungria neto, secretário, representante da OAB/SP; José Carlos de Jesus, 
representante da Sociedade Amigos da Vila nova Itapetininga; renato Vieira de 
Moraes, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Eres Francio-
si, representante da Associação Comercial de Itapetininga; Orlando Freire, repre-
sentante do Instituto Florestal; José Antonio Saad, representante da Associação 
dos Engenheiros da Região de Itapetininga; Wilson Matiazzo, representante do 
Lions Club de Itapetininga.

Andamentos:
1- O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, 

torna público que iniciará os debates para atualização de seu estatuto social e 
regimento interno para adequação às novidades legislativas em âmbito municipal 
e nacional.

requerimentos:
Protocolo Sr. Álvaro Soares de Miranda – Autorizado transplante, conforme 

Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo Condomínio Moradas de Itapetininga – Deferido, mediante prévia 

compensação na razão de 50:1 (nativa em extinção), conforme Lei Municipal nº 
2.949/1989;

Protocolo nº 29.476/2012 – Deferido, mediante prévia compensação, devendo 
apresentar projeto para as demais espécies existente na localidade, conforme Lei 
Municipal nº 2.949/1989;

Protocolo nº 679/2013 – Autorizado poda, conforme Lei Municipal nº 
2.949/1989;

Protocolo nº 1.194/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 1.496-165/2013 (Residencial Lago dos Ipês) – Providenciar a 

identificação das espécies a serem suprimidas, podendo comparecer pessoalmen-
te às reuniões deste Conselho ou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 
apresentação de fotos e/ou prestação de esclarecimento que se fizerem necessá-
rios, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e

Protocolo nº 1.796/2013 - Deferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.


