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USE CAMISINHA! Lembrar-se de colocar o pre-
servativo durante as relações sexuais significa cuidar da 
saúde. Fazer sexo sem proteção abre caminho para doen-
ças sexualmente transmissíveis como a Aids, HPV, sífilis, 
gonorréia, entre outras. O uso do preservativo impede a 
infecção e a gravidez indesejada.

A Vigilância Epidemiológica tem dois programas im-
portantes sobre prevenção e diagnóstico da AIDS:

Centro de Testagem e Aconselhamento - que con-
siste na oferta à população de Itapetininga do Teste Rápi-
do de diagnóstico de HIV.

Profilaxia pós exposição - trata-se do caso em que 
uma pessoa não tem o vírus da AIDS e mantém relação 
sexual com outra que é soropositiva sem proteção ou no 
caso do preservativo se romper. Essa pessoa deve procurar 
a Vigilância Epidemiológica em até 72 horas após o conta-
to para realizar a profilaxia.

É importante ressaltar que em todos os postos de saúde 
de nossa cidade você poderá encontrar preservativos.

Vigilância Epidemiológica - rua Plácido Cardoso, nº 
140 - Jd. Mesquita. Telefone: 3373-5426         

CARNAVAL! CUIDE-SE E 
APROVEITE OS DIAS DE FOLIA!
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ItapetInInga, 25 de janeIro de 2013.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos 
imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 
(Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei 
Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da Lei Municipal nº. 
5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;

1- Rua Octavio de Freitas, Jardim Marabá – 01.08.003.0176.001
2- Rua Esau Isaac, Jardim Marabá – 01.08.031.0311.001
3- Rua Euzebio Alves Fogaça. Jardim Monte Santo – 06.23.057.0280.001
4- Rua Heitor Calazans L. Moura, Vila Nova Itapetininga – 

01.13.078.0111.001 – 01.13.078.0146.001
5- Rua Brig. José Vicente Faria Lima, Vila Nova Itapetininga – 

01.13.078.0181.001 – 01.13.078.0191.001.
6- Rua Alberto Yukio Takasse, Jardim das Laranjeiras – 01.10.075.0152.001
7- Rua Nelson Ferreira, Central Parque 4L – 01.10.033.0107.001
8- Rua Américo Izzo, Vila Piedade – 01.02.149.0030.001
9- Rua Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil – 01.08.118.0092.001
10 - Rua José Carlos Theodoro, Vila Belo Horizonte – 01.04.033.0215.001.
11 – Rua Juraci Manoel Ferreira, Res. Cambui – 01.09.427.0452.001
12 – Rua Manoel Custodio de Oliveira, Central Parque 4L – 

01.10.052.0274.001
13  - Rua Venâncio Ayres, Centro – 01.05.068.0038.001
14  - Rua Abigail Holtz, Vila Mazzei – 01.07.077.0222.001
15 -  Rua Nelson de Andrade Antunes, Jardim Marabá – 01.08.009.0100.001 

– 01.08.009.0111.001.

- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 
Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadra-
do, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e 
demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LuIz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ItapetInInga, 25 de janeIro de 2013.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO os proprietários dos 
imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 
(Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei 
Municipal nº. 5.686 de 18 de janeiro de 2013, artigos 1º. da Lei Municipal nº. 
5.406 de 23 de novembro de 2.010 e Lei nº. 4.046 de 26 de maio de 1.997;

1– Av. Joaquim Fogaça de Almeida Neto, Jardim Fogaça – 01.13.126.0040.001 
– 01.13.126.0101.001 – 01.13.126.0079.001 – 01.13.126.0089.001

2- Rua Major Vicente de Paulo Lamonier, Jardim Monte Santo – 

06.23.021.0136.001
3– Rua Guapiara, Vila Arruda, 01.03.076.0034.001
4– Rua Zarife Yared, Vila Belo Horizonte – 01.03.086.0750.001
5 – Rua José Sidney da Cunha, Jardim Bela Vista – 01.09.140.0010.001
6 – Rua Taizo Ito, Vila Carolina – 01.09.124.0343.001 
7 – Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.124.0348.001
8 - Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.124.0283.001
9 – Rua Fraterno de Melo Almada, Vila Carolina – 01.09.124.0288.001
 
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de 

Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1,00 (um real) por metro quadra-
do, conforme determina o artigo 2º. Inciso º. Da Lei Municipal nº. 5.406/2010 e 
demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LuIz CarLos Cardoso
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

Extrato de Termo de Aditamento de Convênio nº 01/2013

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES AUDITIVOS 

DE ITAPETININGA – AADAI.
OBJETO: ações em saúde auditiva para a comunidade de Itapetininga.
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 96.000,00 (12 meses).
Assinatura: 02/01/2013.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 31/12/2013.

Itapetininga, 21 de janeiro de 2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

VIgILânCIa sanItárIa MunICIpaL

Despacho da Diretoria – 10 de janeiro 2013
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - ÁREA 
DE ALIMENTOS

(Prot. 2545//2012, Proc. 0343/2012, fornecimento alimentos preparados , 
JOSÉ LUIS MORETTI -ME), (Prot. 2403/2012, Proc. 0323/2012, lanchone-
te, MARCIANE DA SILVA GIMENEZ PEREIRA); (Prot. 2630/2012, Proc 
0363/2012, lanchonete, HERMELINDO MOMBERG VIEIRA- ME); (Prot. 
1954/2012, Proc. 0278/2012, lanchonete, VAGNER MARQUES LOPES LAN-
CHONETE- ME); (Prot.2501/2012, Proc. 0339/2012, lanchonete, JUAREZ DO-
NIZETE AMÂNCIO DA CRUZ- ME); (Prot. 2365/2012, Proc. 0316/2012, lan-
chonete, DANCETERIA KING PALACE CLUB LTDA- ME);(Prot. 2462/2012, 
Proc. 0331/2012, minimercado, VANILDA DE JESUS MACHADO PEREIRA 
ME), (Prot. 1305/2007, Proc. 0305/2007, cantina serv. Alimentação privativo, 
SÃO PAULO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA I); 
(Prot. 2279/2012, Proc. 0308/2012, açougue, V.C. ABREU DE ARAÚJO -ME); 

INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALI-
MENTOS

(Prot. 1168/2012, Proc. 0172//2012, lanchonete, JOSÉ CARLOS DE AL-
MEIDA JR & CIA LTDA -ME); (Prot. 2472/2012, Proc. 0333/2012, lanchone-
te, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JR & CIA LTDA -ME); (Prot. 2719/2012, 
Proc.0561/2000,lanchonete, ALESSANDRO CARLOS AZEVEDO CAMAR-
GO-ME);



Página 4 30/01/2013

CANCELAMENTO DE LICENÇA/CADASTRO DE FUNCIONAMENTO 
– ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot. 2717/2012, Proc. 0471/2011, lanchonete, WANG SIAI-ME); (Prot. 
2650/2012, Proc. 1201/2003, padaria, NILTON JOSUÉ DE PAIVA - ME); (Prot. 
2649/2012, Proc. 0226/2010, padaria, CLAUDINÉIA ROCHA PEDROZO ITA-
PETININGA-ME); (Prot. 2651/12, Proc.0359/2009, padaria, EDSON DA SIL-
VA PINTO JUNIOR ITAPETININGA-ME), (Prot. 2772/2012, Proc. 0839/2001, 
mercearia, MATILDE DOS SANTOS -ME); (Prot. 0010/2013, Proc. 0588/2006, 
ambulante , NEUSA ROSA PINHEIRO).

DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMEN-
TO - ÁREA DE SAÚDE

(Prot. 2546/2012, Proc. 223.306/02, posto de coleta, LABORATÓRIO PA-
TOLOGIA  CLÍNICA DE ITAPETININGA LTDA); (Prot.2487/2012, Proc. 
0066/2009, consultório odontológico, ALINE DENISE DE ALMEIDA);  
(Prot.2496/2012, Proc.0083/2011, prótese dentária, LABORATÓRIO DE 
PROTESE ODONTOLÓGICA ADRIANE & TOLEDO LTDA-ME), (Prot. 
2506/2012, Proc. 0169/2008, fonoaudiologia, JULIANA DE CAMARGO 
PLACCO), (Prot. 2575/12, Proc. 0340/2011, cons. médico, SHIGUEYOSHI 
SAKASHITA); (Prot. 25135/12, Proc. 0126/2002, cons. médico, FÁBIO JO-
SÉ VAZ); (Prot. 2508/12, Proc. 0077/2003, cons. médico, ALCEU CARDOSO 
NETO); (Prot. 2535/12, Proc. 0100/2002, clin. médica, JOSÉ OTÁVIO VAS-
QUES AYRES); (Prot. 2600/12, Proc.0425/2012, cons. médico, GERALDO 
FAVORITO NETO); (Prot. 2599/12, Proc. 0077/2002, cons. médico, EVAN-
DRO JOSÉ FAVORITO);  (Prot.2595/12, Proc0104/2003, cons. médico, RO-
BERTO DE OLIVEIRA BARONI ), (Prot.2333/12, Proc.0037/2003, cons. 
odontológico, MARCIA SUZIELA RIBEIRO SIQUEIRA  ), (Prot.2334/12, 
Proc.0008/2000, equipamento de RX, MARCIA SUZIELA RIBEIRO SIQUEI-
RA  ), (Prot.2634/12, Proc.0148/2002, cons. médico, CASSIA MARIA BRAGA 
STOCCO ), (Prot.2646/12, Proc.0134/2002, cons. médico, MAURI RODRI-
GUES ), (Prot.2635/12, Proc.0147/2002, cons. médico, SIMONE BATTAIOLA 
DOS SANTOS ), (Prot.2379/12, Proc.0378/2010, cons. odontológico, SÃO PAU-
LO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA), (Prot.2654/12, 
Proc.0212/2002, cons. Médico, MARCIO ANTONIO PACHECO DE MEDEI-
ROS ), (Prot.2577/2012, Proc. 0129/2002,  psicóloga, MARISA PICCALUGA 
DE ALMEIDA), (Prot.1817/2012, Proc.0157/2011, odontologia, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SAÚDE –PSF CONCEIÇÃO)

DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO AMPLIAÇÃO DE– ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1858/2012, Proc.736/295/10, serviço de endoscopia, SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE – AME ITAPETININGA 
DEFERIMENTO DE LTA – ÁREA DE SAÚDE
(Prot. 1792/2012, Proc.0261/2012, serviço de radiodiagnóstico por imagem 

com uso de radiação ionizante, QUALIX CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODON-
TOLÓGICA LTDA –ME)

DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDE-
REÇO – ÁREA DE SAÚDE

(Prot. 2576/2012, Proc.0512/2010, piercing, EDINALDO SIEBRE DE ME-
DEIROS 

INDEFERIMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAÚ-
DE

(Prot. 0003/2013, Proc. 0087/2012, atividade veterinária, S.O.S. ANIMAL 
EIRELI-ME ), (Prot2420/2012, Proc. 0326/2012, atividade odontologia, RA-
PHAEL SIMÕES NARDY )                       

                        
CANCELAMENTO DE CADASTRO/LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 

– ÁREA DE SAÚDE
(Prot.2514/2012, Proc.0058/2008, reciclagem, LILIAN DE FÁTIMA QUEI-

ROZ GONSALEZ-ME); (Prot.2401/2012, Proc.0325/2005, reciclagem, ROSE-
LI VIEIRA ITAPETININGA-ME); (Prot.2722/2012, Proc. 0077/2011, cons. mé-
dico, SAMIR HADDAD); (Prot. 2720/12, Proc. 0208/2011, , MEDLIFE- CLI-
NICA MÉDICA LTDA -ME), (Prot.2723/2012, Proc.0325/2010, fisioterapeuta, 
ANA MARIA NASTRI MANFREDINI), (Prot.2754/2012, Proc.0103/2006, 

consultório médico, ASSOCIAÇÃO POLICIAL ASSISTÊNCIA SAÚDE DE 
ITAPETININGA)

IMPOSIÇÃO DE AUTO DE PENALIDADE 
 (Prot. 2423/12, Proc. 0327/12, odontologia, ALINE DENISE DE ALMEIDA 

- AIP Nº 0630); 

geraLdo Fortes soBrInHo
DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA 

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 
CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 

PROCESSO Nº 01/2013 OBJETO: ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONA-
LIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPI-
TALAR DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA “DOUTOR LÉO 
ORSI BERNARDES”. Fica RETIFICADO a publicação realizada na edição 
do dia 28/01/2013 em sua página 13, conforme segue: Onde lê-se: “Contrato nº 
01/2013”; Leia-se: “Contrato nº 03/2013”. Ficam mantidas as demais informa-
ções já publicadas. Itapetininga, 30 de janeiro de 2013. 

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa 
PREFEITO MUNICIPAL

ItapetInInga, 30 de janeIro de 2013.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS DOS CARNÊS 
DE IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2013:

A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio deste EDITAL, NOTI-
FICA os contribuintes proprietários de imóveis no município, da distribuição e 
dos vencimentos de seus respectivos carnês de IPTU (Imposto Predial Territorial 
Urbano) e TAXAS correspondentes ao exercício de 2013.

Os carnês serão entregues de forma simples pelo Correio, observando-se os 
respectivos endereços conforme constam nos registros imobiliários cadastrados 
nesta Prefeitura, na forma abaixo:

I- O vencimento da parcela única com 10% de desconto será no dia 
18.02.2013;

II- O vencimento da parcela única com 5% de desconto e da primeira parce-
la será no dia 18.03.2013;

III- A última data prevista para entrega dos carnês será até o dia 13.02.2013;
IV- A última data para protocolar IMPUGNAÇÃO será o dia 18.03.2013;
V- Os carnês de que trata este Edital, referente ao exercício de 2013, serão 

entregues de forma simples, sem declaração de recebimento por parte do contri-
buinte. Assim, é importante a atenção dos Senhores Contribuintes às datas acima 
indicadas;

VI- O contribuinte que não receber o seu carnê até a data acima indicada, 
poderá retirar a segunda via do mesmo, a partir do dia 14.02.2013, nas duas uni-
dades do “Atende Fácil”, localizadas na Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim 
Marabá ou na Avenida Padre Antonio Brunetti, 501, Vila Rio Branco, de segunda 
a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas, ou ainda, emitir via web, acessando o site 
www.itapetininga.sp.gov.br, no link “Portal do Cidadão” - Guia Serviços, Opção 
- Tributos.

LuIz pauLo rIBeIro da sILVa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Página 530/01/2013

Resolução da SME nº 218/2013, 30 de janeiro de 2013.

Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e aulas aos professores do 
Sistema Municipal de Educação de Itapetininga, para o ano letivo de 2013, em 
conformidade com a Lei Complementar nº 03 de 10/12/1998, alterada pela Lei 
Complementar nº 21/2007 e republicada em 05/10/2007, Lei Complementar nº 
44/2011 e Decreto nº 620/2010, de 18/01/2010.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e con-
siderando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que 
assegurem a legalidade, legitimidade e transparência do processo de atribuição 
de classes/ aulas e direção de unidade escolar, resolve:-

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação e aos Diretores de Edu-
cação Básica tomar as providências necessárias à divulgação, à execução, ao 
cumprimento das normas e ao acompanhamento que orientam o processo de que 
trata esta Resolução.

 Artigo 2º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:-
 I - tomar as providências necessárias para o correto cumprimento desta Re-

solução;
 II - designar comissão para atribuição de classe/aula, direção de unidade esco-

lar e de Centro de Educação Complementar - CEC ao professor titular de cargo;
III - elaborar e divulgar a classificação geral dos professores titulares de cargo 

da Secretaria Municipal de Educação;
IV - elaborar e divulgar a classificação dos professores titulares de cargo de 

cada unidade escolar;
V - organizar as classes da EJA.
Artigo 3º - Compete ao Diretor de Educação Básica:-
I - dar conhecimento desta Resolução, aos professores titulares de cargo, em 

exercício ou afastados a qualquer título;
II - organizar as classes por período;
III - atribuir classes, de acordo com o artigo 8º e 9º desta Resolução;
IV - preencher, verificar, deferir e indeferir as declarações de acúmulo de car-

go/função, observando a legislação vigente e encaminhar à Secretaria Municipal 
de Educação as declarações de acúmulo de cargo/função indeferidas;

V - encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, por meio de Memorando 
específico, todas as classes remanescentes da atribuição da unidade escolar para 
serem oferecidas aos professores inscritos, no dia 01/02/2013, até às 12 horas, 
impreterivelmente;

VI - no decorrer do ano letivo, enviar, por meio de Memorando específico à 
Secretaria Municipal de Educação, às terças e quintas-feiras até às 15 horas, im-
preterivelmente, as substituições superiores a 5 (cinco) dias. 

VII - A classe/aula em substituição encaminhada após o horário estabelecido 
nesta Resolução constarão da próxima sessão de atribuição.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES

SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO

Artigo 4º - Todos os titulares de cargo em efetivo exercício, inclusive os afas-
tados, estão automaticamente inscritos no processo de atribuição de classes ou 
aulas e direção de unidade escolar.

SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
 
Artigo 5º - A avaliação dos títulos dos titulares de cargo será efetuada pela 

Secretaria Municipal de Educação, na seguinte conformidade:-
I - quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação, das classes a serem 

atribuídas, conferir-se-ão os seguintes pontos:-
a) - na unidade escolar, 0,003 (três milésimos) ponto por dia, no máximo de 

30 (trinta) pontos;
b) - período até 08/09/93, 0,005 (cinco milésimos) ponto por dia;
c) - após 09/09/93, somente no campo de atuação de Educação Infantil e En-

sino Fundamental, 0,005 (cinco milésimos) ponto por dia;
d) - após 09/09/93 no Magistério Público Municipal de Itapetininga, fora do 

campo de atuação, 0,001 (um milésimo) ponto por dia;
e) - a data base para contagem de tempo de serviço, de que trata o caput deste 

artigo é 30/06;
f) - na avaliação do tempo de serviço para classificação única na Secretaria 

Municipal de Educação, será excluída a alínea “a”, inciso I, deste artigo.
II - quanto aos títulos, no campo de atuação, relativos às classes a serem atri-

buídas, conferir-se-ão os seguintes pontos:-
a) - Licenciatura Plena em Pedagogia, desde que não usada como requisito 

para efetivação do cargo:- 10,00 (dez) pontos;
b) - Diploma de Doutor correspondente ao campo de atuação relativo às clas-

ses a serem atribuídas ou na área de Educação:- 7,00 (sete) pontos;
c) - Diploma de Mestre correspondente ao campo de atuação relativo às clas-

ses a serem atribuídas ou na área de Educação:- 5,00 (cinco) pontos;
d) - Certificado de Pós-Graduação, Lato-Senso com duração mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas:- 4,00 (quatro) pontos;
e) - Cursos de Aperfeiçoamento e/ou Especialização com duração mínima de 

180 (cento e oitenta) horas:- 3,00 (três) pontos, um curso por ano;
f) - Curso de extensão cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas:- 0,45 

(quarenta e cinco centésimos) de ponto por curso, no máximo 02 (dois) cursos 
por ano;

g) - Curso de extensão cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas até o 
mínimo de 08 (oito) horas:- 0,015 (quinze milésimos) de ponto por hora de curso, 
no máximo 32 (trinta e duas) horas por ano.

§ 1º - Para fins de atribuição de pontos das alíneas “f” e “g”, deste artigo, só 
serão considerados os cursos realizados nos últimos 5 (cinco) anos, pelos órgãos 
que compõem a estrutura básica da Secretaria de Estado de Educação, pela Se-
cretaria Municipal de Educação de Itapetininga e/ou entidades de reconhecida 
idoneidade e capacidade, com elas conveniadas.

§ 2º - Dos títulos relacionados no inciso II, do artigo 5º, serão contados os 
que foram protocolados na Secretaria Municipal de Educação, até 30 de junho 
de 2012.

§ 3º - É vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem às alíneas 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” de idêntica denominação e/ou idênticos conteúdos.       

SEÇÃO III
DA CLASSIFICAÇÃO

Artigo 6º - Para fins de atribuição de classes/aulas, o professor titular de car-
go, no mesmo campo de atuação, será classificado de acordo com os seguintes 
critérios:-

I - Situação funcional:-
a) - titular de cargo afastado, sem vencimentos, conforme o disposto no artigo 

114 da Lei Orgânica do Município, de 05/09/1990 e Emenda nº 11, de 22/10/2001.
II - quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação, seguindo a pontuação, 

do inciso I, artigo 5º desta Resolução.
III - quanto aos títulos, no campo de atuação, seguindo a pontuação, do inciso 

II, artigo 5º, desta Resolução.
§ 1º - O Professor titular de cargo será classificado em ordem decrescente da 

soma dos pontos obtidos na avaliação dos títulos e tempo de serviço.
§ 2º - Para efeito de desempate, será observado, sucessivamente:-
I - maior idade;
II - maior número de filhos menores de 18 anos;
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III - menor número de RG.
Artigo 7º - O titular de cargo será organizado em 4 (quatro) faixas, a saber:-
I - Faixa I - Classificação por unidade escolar dos professores titulares de car-

go em exercício no ano de 2013 ou afastados e os removidos através do Concurso 
de Remoção 2012.

Parágrafo Único - Quando se tratar de EMEIF com segmentos de Educação 
Infantil, 1º ano e Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano, os professores titulares de 
cargo serão classificados em listas separadas, em ordem decrescente da soma dos 
pontos obtidos na avaliação dos títulos e tempo de serviço.

II - Faixa II - Classificação Geral dos titulares de cargo de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, em exercício ou afastado, no âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

III - Faixa III - Supletivo e APAE - Classificação única dos professores titu-
lares de cargo das classes de Educação de Jovens e Adultos - EJA e APAE, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

IV – Faixa IV – Titulares de cargo de professor substituto, obedecendo à clas-
sificação do Concurso Público Edital 01/2012.

SEÇÃO IV
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES

Artigo 8º - A atribuição de classes para o ano letivo para professor titular de 
cargo da Secretaria Municipal de Educação será feita na unidade escolar para 
professor classificado na Faixa I:-

I - Dia 01/02/2013 - às 8 horas - atribuição de classes na unidade escolar de 
acordo com a classificação;

II - Dia 01/02/2013 - às 9 horas - atribuição de classes ao professor titular de 
cargo, afastado sem vencimentos, conforme o disposto no artigo 114 da Lei Or-
gânica do Município, de 05/04/1990 e Emenda nº 11, de 22/10/2001.

§ 1º - Ao titular de cargo da Educação Infantil será atribuído classe de Educa-
ção Infantil e 1º ano, quando esta (s) for (em) formada(s).

§ 2º - Ao titular de cargo do Ensino Fundamental será atribuída classe de En-
sino Fundamental do 2° ao 5° ano.

§ 3º - Ao titular de cargo do Ensino Fundamental da unidade escolar que con-
templa somente classe de Ensino Fundamental será atribuída classe de Ensino 
Fundamental do 1° ao 5° ano.

§ 4º - O professor que assumir turma do 1º ao 3º Ano/Ciclo de Alfabetização 
deverá ter disponibilidade para atender as ações do Programa Nacional de Alfa-
betização na Idade Certa – PNAIC.

§ 5º - O diretor da unidade escolar deverá encaminhar à Secretaria Municipal 
de Educação cópia da ata do processo de atribuição até 05/02/2013.

§ 6º - Quando o número de titulares for maior que o estabelecido nas normas 
constantes no Regimento Interno das Escolas Municipais ou o número de classes 
formadas for menor que o número de professores, o excedente será considerado 
adido.

§ 7º - O professor afastado de seu cargo a qualquer título e/ou titular com dois 
vínculos poderá nomear um procurador para comparecer à sessão de atribuição 
de classes, não havendo necessidade de autenticação em cartório no documento. 

§ 8º - O diretor não poderá ser procurador nas sessões de atribuição de classes/
aulas.

§ 9º - O professor com dois cargos efetivos, em regime de acumulação de 
cargo, quando os dois cargos forem na mesma unidade escolar, será classificado 
duas vezes e quando os dois cargos forem em unidade escolar diversa, será clas-
sificado em cada uma delas.

Artigo 9º - A atribuição de classes/aulas para o ano letivo será na Secretaria 
Municipal de Educação para professor titular de cargo nas demais faixas:-

I - Dia 01/02/2013 - às 10 horas - atribuição para professor titular de cargo de 
classes de Educação de Jovens e Adultos, classificados na Faixa III, dependendo 
do número de alunos;

II - Dia 01/02/2013 - às 15 horas - atribuição para professor titular de cargo, 
declarado adido;

III - Dia 01/02/2013 - às 15:30 horas - atribuição para professor ingressante;
IV - Dia 01/02/2013 - às 16 horas - atribuição para titular de cargo de profes-

sor substituto;
V - Dia 01/02/2013 - às 18:00 horas - atribuição de classes/aulas para o pro-

fessor, classificado na Faixa II, III e professor substituto interessados em ampliar 
jornada;

VI - O intervalo de uma classe para outra, em escolas municipais de Itapeti-
ninga, será no mínimo de 40 (quarenta) minutos;

§ 1º - O professor afastado de seu cargo a qualquer título e/ou titular com dois 
vínculos poderá nomear um procurador para comparecer à sessão de atribuição 
de classes, não havendo necessidade de autenticação em cartório no documento. 

§ 2º - O diretor não poderá ser procurador nas sessões de atribuição de classes/
aulas.

Artigo 10 - O professor titular de cargo, que tiver atribuído classe em subs-
tituição deverá cumprir as horas atividades coletivas (HAC), de acordo com a 
legislação vigente.

Artigo 11 - A substituição de professor superior a 05 (cinco) dias, será ofereci-
da às terças e quintas-feiras, às 18h, na Secretaria Municipal de Educação, a partir 
de 05 de fevereiro, para professores classificados nas Faixas II, III e IV. 

Parágrafo Único - Terá prioridade na escolha de classes/aulas em substituição, 
o professor substituto que estiver sem classes/aulas.

Artigo 12 - O professor que estiver substituindo classes/aulas terá a substitui-
ção cessada quando ocorrer:-

I - retorno do titular do cargo afastado, a qualquer tempo;
II - ingresso dos professores aprovados no Concurso Público;
III - a critério da Administração, visando ao interesse público, quando o de-

sempenho não corresponder às necessidades do trabalho.
Artigo 13 - A substituição de direção de unidade escolar e/ou Centro de Edu-

cação Complementar - CEC que surgir durante o ano letivo será oferecida às ter-
ças e quintas-feiras, às 18hs, na Secretaria Municipal de Educação, obedecendo 
à legislação pertinente.

Artigo 14 - O professor que vier a assumir classe em substituição, em horá-
rio diverso ao seu ou assumir substituição de direção de unidade escolar e vier 
a licenciar-se por período superior a 15 (quinze) dias no ano letivo terá cessada 
a substituição, ficando impedido de ser-lhe atribuída nova substituição, exceto 
aulas e/ou turmas dos Projetos Educacionais e substituições, em caráter emergen-
cial, de até 05 (cinco) dias.

Artigo 15 - A acumulação de cargos e/ou de cargo e função de professor po-
derá ser exercida desde que:-

I - o total da carga horária de ambos não exceda o limite permitido pela Ad-
ministração;

II - haja compatibilidade de horário considerada a hora atividade coletiva 
(HAC).

Artigo 16 - O integrante do Quadro do Magistério Municipal que acumular 
cargo ou função-atividade deverá apresentar na unidade escolar/Secretaria Muni-
cipal de Educação os seguintes documentos:-

I - declaração que acumula cargo ou função em formulário próprio;
II - carga horária da escola ou do trabalho em formulário próprio assinada pelo 

diretor ou chefe imediato;
III - haja prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação do ato deci-

sório favorável de acordo com a legislação específica.
IV - uma cópia das declarações de acúmulo de cargo/função deverão ser entre-

gues nas unidades escolares sede para deferimento do diretor.
Artigo 17 - As jornadas semanais de trabalho do docente do Sistema Munici-

pal de Ensino de Itapetininga distribuir-se-ão da seguinte forma:-
I - Jornada básica - para professores que atuam na Educação Infantil:-
a) - 20 (vinte) horas semanais de atividades com alunos;
b) - 07(sete) horas de trabalho pedagógico, das quais 03 (três) horas na escola 

em atividade coletiva e 04 (quatro) horas em local de livre escolha pelo professor.
II - Jornada básica - para professores que atuam em classes do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental:-
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a) - 25 (vinte e cinco) horas de atividades semanais com alunos;
b) - 08 (oito) horas de trabalho pedagógico, das quais 03 (três) horas na escola 

em atividade coletiva e 05 (cinco) horas em local de livre escolha pelo professor.
III - Jornada básica - para professores que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, no período noturno, após as 19 horas:-
a) - 15 (quinze) horas semanais em atividades com alunos;
b) - 05 (cinco) horas de trabalho pedagógico, das quais 02 (duas) horas na 

escola e 03 (três) horas em local de livre escolha pelo professor;
c) - 05 (cinco) horas semanais recebidas a título de gratificação de trabalho 

noturno.
IV - No PROAJA em período noturno, após as 19 horas:-
a) - 10 horas de atividades com alunos;
b) - 02 horas de trabalho pedagógico na escola;
c) - 03 horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha;
d) - 05 horas recebidas a título de gratificação de trabalho noturno.
V - Jornada básica de professor substituto que atua na Educação Infantil:-
a) - 20 (vinte) horas de atividades semanais com alunos;
b) - 07 (sete) horas de trabalho pedagógico, das quais 03 (três) horas na escola 

em atividade coletiva e 04 (quatro) horas em local de livre escolha pelo professor.
VI - Jornada básica de professor substituto que atua no Ensino Fundamental:-
a) - 25 (vinte e cinco) horas de atividades semanais com alunos;
b) - 08 (oito) horas de trabalho pedagógico, das quais 03 (três) horas na escola 

em atividade coletiva e 05 (cinco) horas em local de livre escolha pelo professor.
§ 1º - Para efeitos de ampliação de jornada de trabalho, nos termos do disposto 

no artigo 38, § 1º da Lei Complementar nº 03/1998 (Estatuto do Magistério Mu-
nicipal de Itapetininga/SP), alterada pela Lei Complementar nº 21/2007, a carga 
horária não poderá exceder a 60 (sessenta) horas/aula semanais. 

 § 2º - O professor que ministrar aulas em unidade escolar vinculada cumprirá 
as horas de atividade coletiva na unidade escolar vinculadora ou em local desig-
nado pelo diretor responsável pela unidade escolar.

§ 3º - A jornada básica semanal que dispõe o caput deste artigo obedecerá à 
tabela do Anexo I.

Artigo 18 - A atribuição de aulas ao professor de Educação Física será regula-
mentada em Resolução específica. 

  Artigo 19 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos.

Artigo 20 - Para fins de adequação do artigo 17, § 1º desta Resolução, pos-
teriormente o Poder Executivo deverá encaminhar, à Câmara Municipal, em ca-
ráter de urgência, Projeto de Lei que altera a Legislação Municipal pertinente à 
matéria.  

Artigo 21 - Ficam revogadas as Resoluções da SME nº 18/2012, de 11/01/2012, 
nº 70/2012, de 30/01/2012, nº 401/2012, de 25/06/2012, nº 350/2012, de 
26/06/2012 e outras disposições em contrário.

Artigo 22 - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 31 de janeiro de 2013 e distribuída para todas as unidades esco-
lares nesta data. 

geraLdo MIgueL de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

aneXo I

RESOLUÇÃO DA SME Nº 218/2013, DE 30/01/2013

TABELA JORNADA SEMANAL DO PROFESSOR PEB I e PEB II
TITULAR E SUBSTITUTO  
    

geraLdo MIgueL de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resolução da SME nº 219/2013, de 30 de Janeiro de 2013.

Dispõe sobre acumulação remunerada de cargos de professor no Sistema Mu-
nicipal de Educação de Itapetininga e dá outras providências.

Considerando a necessidade de regulamentar a acumulação de cargos no âm-
bito da administração municipal;

Considerando o artigo 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal, 
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no que se refere à possibilidade de acumulação remunerada de dois cargos de 
professor;

 Considerando o interesse público em garantir professores qualificados atuan-
do em escolas municipais,

Resolve:-
Artigo 1º - Para fins de acumulação de cargos remunerados de professor, em 

consonância com as normas constitucionais, serão aplicadas no âmbito do muni-
cípio de Itapetininga as diretrizes estipuladas na presente resolução.

Artigo 2º - Haverá compatibilidade de horários para professores do Sistema 
Municipal de Educação, quando, entre o término do horário de um cargo de pro-
fessor e o início de outro cargo de professor, mediar intervalo de no mínimo 40 
(quarenta) minutos, em se tratando de escolas localizadas no município de Itape-
tininga e a jornada semanal não ultrapassar a prevista na Resolução da SME nº 
218/2013, de 30/01/2013.

Artigo 3º - O professor titular de dois cargos, sendo um no Sistema Municipal 
e outro Estadual ou dois cargos de professor no Sistema Municipal de Educação, 
não havendo compatibilidade de horários, poderá, a critério da administração 
municipal, substituir provisoriamente classes em outra unidade escolar, visando 
atender à necessidade e ao interesse público.

Artigo 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, com auxílio da Secretaria de Negócios Jurídicos.

Artigo 5º - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 30 de janeiro de 2013 e distribuída para todas as unidades esco-
lares nesta data. 

geraLdo MIgueL de MaCedo
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resolução da SME nº 220/2013, de 30 de Janeiro de 2013.

Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e aulas aos Professores Subs-
titutos PEB I e PEB II do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, em con-
formidade com a Lei Complementar nº 44, de 07/12/2011, Lei Complementar 
nº 03/1998, de 10/12/1998, Lei Complementar nº 21/2007, de 05/10/2007, Lei 
Complementar nº 26/2008, de 27/06/2008 e Concurso Público Edital nº 01/2012 
e demais Resoluções Municipais que disciplinam o processo de atribuição de 
aulas.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resol-
ve:-

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - A Secretaria Municipal de Educação por meio de seus superviso-
res de ensino, diretores de departamentos e diretores de educação básica farão a 
divulgação e execução das normas e o acompanhamento que orientam o processo 
de que trata esta resolução.

Artigo 2º - O cargo de professor substituto de educação básica (PEB-I) tem as 
seguintes características:-

I - cargo efetivo;
II - provimento por concurso público;
III - atuação nas classes de educação infantil, carga horária de 27 (vinte e sete) 

horas semanais; nas séries iniciais do ensino fundamental 33 (trinta e três) horas 
semanais; na educação de jovens e adultos 25 (vinte e cinco) horas e nos projetos 
educacionais considerando a carga horária de cada projeto;

IV - requisitos mínimos para o exercício do cargo:- habilitação de segundo 
grau para o magistério ou curso de grau superior de ensino, correspondente à 
licenciatura plena, em pedagogia com habilitação específica ou normal superior.

§ 1º - O professor substituto de educação básica (PEB-I) tem jornada semanal 
de trabalho e cálculo do salário igual ao do professor de educação básica (PEB-I).

§ 2º - O professor substituto de educação básica (PEB-I) não participará da 
escolha de classe ou aulas na escola, nem remoção, sendo suas atividades defini-
das pela Secretaria Municipal de Educação para ministrar aulas em substituição 
ao professor de educação básica (PEB-I) e poderá, conforme determinação, ficar 
à disposição da escola para eventuais substituições.

§ 3º - O professor substituto de educação básica (PEB-I) com habilitação de 
segundo grau para o magistério, quando após seu ingresso tenha concluído curso 
de grau superior de ensino, correspondente à licenciatura plena em qualquer das 
áreas da Educação, passará para a faixa funcional imediatamente superior, me-
diante a apresentação do certificado ou diploma de conclusão do curso superior, 
conforme artigo 19 da Lei Complementar nº 03/1998 e suas alterações.

Artigo 3º - O cargo de professor substituto de educação básica (PEB-II) tem 
as seguintes características:-

I - cargo efetivo;
II - provimento por concurso público;
III - atuação nas classes do ensino fundamental;
IV - requisitos mínimos para o exercício do cargo é o curso de grau superior, 

correspondente à licenciatura plena, com habilitação específica em área própria 
ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da 
legislação vigente, para lecionar disciplinas específicas.

§ 1º - O professor substituto de educação básica II (PEB-II) tem jornada se-
manal de trabalho, cálculo do salário e cálculo de faltas iguais ao do professor de 
educação básica (PEB-II).

§ 2º - O professor substituto de educação básica II (PEB-II) não participará da 
escolha de classe ou salas, nem remoção, sendo suas atividades definidas pela Se-
cretaria Municipal de Educação para ministrar aulas em substituição ao professor 
de educação básica (PEB-II) e poderá, conforme determinação, ficar à disposição 
da escola para eventuais substituições.

Artigo 4º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:-
I - tomar as providências necessárias para o correto cumprimento desta reso-

lução;
II - designar comissão para atribuição de classes e aulas para atender a deman-

da escolar necessária, ao professor substituto, classificado em listagem específica 
de acordo com o campo de atuação;

III - as atribuições acontecerão na Secretaria Municipal de Educação, ou em 
outro local designado, na seguinte conformidade:-

a) - ao professor substituto de educação básica (PEB-I) para substituição em 
classes na educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 5º ano e na educação 
de jovens e adultos - EJA e projetos educacionais.

b) - ao professor substituto de educação básica (PEB-II) para substituição de 
aulas no ensino fundamental do 1º ao 9º ano, considerando o campo de atuação 
do professor e campo de atuação diverso.

IV - quando do ingresso do professor deferir e indeferir as declarações de acú-
mulo de cargo/função do professor substituto do Sistema Municipal de Ensino, 
no serviço público, mediante toda a documentação exigida pelo Departamento de 
Pessoal e Secretaria Municipal de Educação e demais legislações, considerando 
a compatibilidade de horários, incluindo hora de atividade pedagógica, mediante 
acúmulo de cargo solicitado.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES

Artigo 5º - O candidato a Professor Substituto de Educação Básica no momen-
to da atribuição, fará a opção dentre as vagas oferecidas considerando o campo de 
atuação e campo de atuação diverso e jornada semanal de trabalho. E em caso de, 
no momento da atribuição, o candidato não tenha interesse pela vaga oferecida 
ficará excluído do Concurso Público, assinando termo de desistência conforme 
edital nº 01/2012.

Artigo 6º - A acumulação de cargos ou de cargo e função do professor substi-
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tuto somente poderão ser exercidas desde que:-
I - o total da carga horária de ambos não exceda o limite estabelecido pela 

legislação;
II - haja compatibilidade de horário considerada as horas de trabalho pedagó-

gico na escola; 
III - haja prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação do ato deci-

sório favorável de acordo com a legislação específica.
a) - o professor com dois cargos efetivos, em regime de acumulação de cargo 

será classificado em cada um deles separadamente;
b) - o candidato ao regime de acumulação de cargos/função no ato da atribui-

ção deverá apresentar a seguinte documentação:-
1) - declaração que possui cargo ou função em formulário  próprio;
2) - carga horária da escola ou do trabalho em formulário próprio assinada 

pelo diretor ou chefe imediato;
3) - uma cópia das declarações de acúmulo de cargo/função deverão ser entre-

gues nas escolas sede para deferimento do diretor.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 7º - Ao professor substituto PEB I, poderá ser atribuída jornada inicial 
de 13 (treze) horas semanais distribuídas em no mínimo 02 (duas) horas/aula di-
árias e 3 (três) horas HAC a serem cumpridas em sede de exercício.

 Artigo 8º - Ao professor substituto PEB II, poderá ser atribuída jornada inicial 
de 13 (treze) horas/aula semanal distribuídas em no mínimo 02 (duas) horas-aula 
diárias a serem cumpridas em sede de exercício.

§ 1°- Será considerado para carga horária o que dispõe na Resolução da SME 
nº 218/2013 e demais legislações pertinentes.

 § 2° - O professor deverá ter disponibilidade de no mínimo um período.
 Artigo 9º - O professor quando tiver sua substituição cessada, pelo retorno 

do titular, ingresso de professor efetivo ou quando do encerramento do projeto 
educacional, deverá retornar para a sede de exercício e participar imediatamente 
da próxima sessão de atribuição de classe, turma ou aulas na Secretaria Municipal 
de Educação.

 Parágrafo Único - Será considerada sede de exercício a escola determinada 
pela Secretaria Municipal de Educação no ato da atribuição considerando as es-
colas relacionadas no anexo I.

 Artigo 10 - A jornada do professor substituto PEB I e PEB II poderá ser altera-
da para mais ou para menos de acordo com a classe, aulas ou projeto educacional 
assumido pelo professor.

Artigo 11 - Para fins de adequação desta resolução, posteriormente o Poder 
Executivo deverá encaminhar, à Câmara Municipal em caráter de urgência Proje-
to de Lei que altera a Legislação Municipal.

 Artigo 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, Departamento de Recursos Humanos e Secretaria de Negócios Jurí-
dicos.

Artigo 13 - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 30 de janeiro de 2013 e distribuída para todas as unidades esco-
lares nesta data. 

geraLdo MIgueL de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I - SEDE DE EXERCÍCIO 

Segue a relação das escolas sede conforme determinação da Secretaria Mu-
nicipal de Educação em conformidade com o artigo 9º da Resolução da SME nº 
220/2013.

sede de eXerCíCIo proFessor suBstItuto - peB I

1- EMEF “Professora Benedita Vieira de Almeida Madalena”.
2- EMEF “Edison de Abreu Souza”.
3- EMEF “Professor Adalberto Christo das Dores”.
4- EMEIF “Professora Adriana Porto Rocha”.
5- EMEF “Professora Evanilde Shirley de Oliveira Majewski”.
6- EMEF “Professora Hilda Weiss Trench”.
7- EMEF “Professora Jandyra Vieira Marcondes”.
8- EMEF “Professora Julieta Rolim da Silva”.
9- EMEF “Professora Maria Apparecida Idálio”.
10- EMEF “Professora Maria Cecília Rolim Nalesso”.
11- EMEF “Professora Nazira Iared”.
12- EMEF “Professora Rosa Badin Vieira”.
13- EMEF “Professora Selma Neli Pranches de Oliveira”.
14- EMEF “Professora Therezinha Annunciato Esteves Soares”.
15- EMEF “Professora Zarife Yared”.
16- EMEIF “Senhora Antonia Deoclécia de Freitas”.
17- EMEIF “José Lauro Ferreira”.
18- EMEIF “Professor Francisco Fabiano Alves”. 
19- EMEF “Professora Loide Lara”.

sede de eXerCíCIo proFessor suBstItuto - peB II

1- EMEF “Nossa Senhora Rainha da Paz”.
2- EMEF “Professor Adalberto Christo das Dores”.
3- EMEF “Professor José Gomes da Silva Neto”.
4- EMEF “Apparecida Myrthes de Mello Moraes”.
5- EMEIF “Senhora Maria Gomes dos Santos”.
6- EMEIF “Professora Adriana Porto Rocha”.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
Secretário Municipal de educação

Resolução da SME nº 221/2013, de 30 de Janeiro de 2013.

Dispõe sobre o processo de atribuição de aulas de Educação Física do Sistema 
Municipal de Ensino de Itapetininga para o ano letivo de 2013, em conformidade 
com a Lei Complementar nº 03, de 10/12/98, republicada através da Lei Comple-
mentar nº 21/2007, de 05/10/2007, Lei Complementar nº 44/2011, de 05/12/2011 
e Resolução da SME nº 218/2013, de 30/01/2013. 

O Secretário de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais resolve:-

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

   Artigo 1º - A atribuição de aulas complementares para a carga 
horária ao professor titular e ao professor substituto de educação física obedecerá 
às normas constantes desta resolução e demais legislações pertinentes.

               Artigo 2º - Compete a Secretaria Municipal de Educação tomar 
as providências necessárias para o correto cumprimento desta Resolução:-

   I - Designar comissão para atribuição de aulas na seguinte con-
formidade:-

a) - ao professor titular de cargo de Educação Física, garantindo o mínimo de 
25 (vinte e cinco) horas/aula semanais;

b) - ao professor substituto de educação física para as eventuais substituições.
   II - Elaborar e divulgar a classificação geral do professor titular 

e do professor substituto da Secretaria Municipal de Educação.
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Artigo 3º - Compete ao Diretor de Educação Básica observar e tomar as pro-
vidências necessárias para o correto cumprimento desta Resolução:-

I - Informar a Secretaria Municipal de Educação o número total de horas/aula 
e o período da classe, considerando:-

a) 1º ano, 6º ano, 7º ano e 8º ano, 2 (duas) horas/aula por semana, distribuídas 
em dias diferentes na semana;

b) 2º ao 5º ano, uma hora/aula por semana;
c) unidade escolar com educação integral, acrescentar no contraturno das aulas 

regulares duas horas/aula, por turma de alunos, considerando, obrigatoriamente, 
uma modalidade esportiva e outra modalidade definida no Projeto Pedagógico da 
escola.

II - Informar ao professor titular, lotado na escola sede, sobre a atribuição 
de aulas complementares à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas/aula com 
alunos, que acontecerá na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Padre 
Albuquerque, nº 940 - Centro;

III - Organizar conjuntamente com o professor a distribuição das horas/aula, 
considerando as aulas que compõem a carga horária do professor nas demais 
unidades escolares, o dia e horário do HAC - Horário de Atividade Coletiva que 
deverá ser cumprido prioritariamente na escola sede. O diretor deverá homologar 
o horário em duas vias, sendo uma via para a escola e outra para a Secretaria 
Municipal de Educação;

IV - Emitir declaração de carga horária do professor, verificar, deferir e inde-
ferir as declarações de acúmulo de cargo/função, observando a legislação vigen-
te, e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação as declarações de acúmulo 
de cargo / função indeferidas para as devidas providências;

V - Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, por meio de memorando 
específico as aulas para substituição na unidade escolar superiores a 05 (cinco) 
dias;

VI - Entregar todo dia 10 (dez) de cada mês na Secretaria Municipal de Edu-
cação o atestado de frequência (AF) do professor em impresso próprio.

§ 6º - O quadro da carga horária total do professor deverá ser entregue em 
duas vias até o dia 18 de fevereiro de 2013, na Secretaria Municipal de Educação.

    
CAPÍTULO III

DA JORNADA SEMANAL

Artigo 6º - O professor titular cumprirá jornada semanal de trabalho em con-
formidade com a Resolução da SME nº 218/2013, de 30/01/2013 e demais legis-
lações pertinentes.

Artigo 7º - O professor substituto cumprirá jornada semanal de trabalho em 
conformidade com a Resolução da SME nº 218/2013, de 30/01/2013 e Resolução 
da SME nº 220/2013, de 30/01/2013 e demais legislações pertinentes.

§ 1º - As horas presenciais de caráter coletivo, deverão prioritariamente ser 
cumpridas na unidade escolar sede ou em local, em dia e horário estipulado pela 
Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º - As horas de HAC (presenciais e livres) destinam-se para planejamento, 
organização, registro, acompanhamento e análise através das planilhas, do desen-
volvimento do aluno, para participação das reuniões previstas na unidade escolar, 
preenchimento de relatórios solicitados pela direção da escola ou pela SME entre 
outras tarefas correlatas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 8º - Poderá ser atribuído ao professor aulas excedentes que surgirem ao 
longo do ano em decorrência de abertura de novas classes, ou substituições tem-
porárias, desde que haja compatibilidade de horários, não podendo ultrapassar o 
limite da carga horária de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 1º - As aulas excedentes serão atribuídas pela Secretaria Municipal de Edu-
cação primeiramente para o professor substituto de Educação Física para compo-
sição de jornada de até 25h/a e na impossibilidade deste para o professor titular 

de Educação Física. 
§ 2º - Para as substituições temporárias de até 05 (cinco) dias o diretor chama-

rá primeiramente o professor substituto de Educação Física e na impossibilidade 
deste o professor titular de Educação Física.

§ 3º - Durante o ano letivo as atribuições de aulas pela Secretaria Municipal de 
Educação ocorrerão às terças e quintas-feiras às 18h na Secretaria de Educação.

Artigo 9º - Além das faltas consideradas de efetivo exercício o professor pode-
rá requerer ao diretor o abono de 06 (seis) faltas/dia ao ano desde que não exceda 
uma ao mês e requeridas antecipadamente.

§ 1º - O professor que não cumprir a totalidade de sua carga horária diária terá 
consignada a falta/dia.

§ 2º - A cada bloco de 05 (cinco) faltas/aulas do professor no período do fecha-
mento do atestado de frequência, será considerado um dia de falta. 

§ 3º - A cada bloco de 05 (cinco) faltas/aulas do professor no período do fe-
chamento do atestado de frequência, ele poderá requerer o abono das 05 (cinco) 
faltas/aula trocando pela falta/dia considerando o caput deste artigo. 

Artigo 10 - As aulas da unidade escolar não serão desmembradas para a com-
posição da jornada inicial do professor.

§ 1º - O número de horas/aula poderá sofrer alterações para mais ou para me-
nos de acordo com a demanda escolar.

§ 2º - Segue no anexo I e II a relação das unidades escolares e número de aulas.
Artigo 11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos, fica revogada a Resolução SME nº 
48/2012.

Artigo 12 - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 30 de janeiro de 2013 e distribuída para todas as unidades esco-
lares nesta data. 

geraLdo MIgueL de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

aneXo I – esCoLa sede

RESOLUÇÃO DA SME Nº 221/2013, DE 30/01/2013
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aneXo I I – esCoLa CoMpLeMentar

RESOLUÇÃO DA SME Nº 221/2013, DE 30/01/2013

Resolução da SME nº 222/2013, de 30 de Janeiro de 2013.

Dispõe sobre o processo de atribuição de aulas para atuação a partir do 6º 
ano do Ensino Fundamental aos docentes de Educação Básica PEB II e docentes 
Substitutos de Educação Básica PEB II do Sistema Municipal de Educação de 
Itapetininga, para o ano letivo de 2013, no campo de atuação e para substitui-
ção, em conformidade com a Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008, Lei Com-

plementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21/2007 de 
05/10/2007, Lei Complementar nº 42, de 18/11/2011, Lei Complementar nº 44, 
de 07/12/2011, Resolução da SME nº 218/2013, de 30/01/2013 e Resolução nº 
220/2013, de 30/01/2013.

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resol-
ve:-

CapítuLo I
das dIsposIÇÕes preLIMInares

Artigo 1º - A atribuição de aulas no campo de atuação e carga suplementar 
para Professores de Educação Básica PEB II e Professores docentes Substitutos 
de Educação Básica PEB II obedecerá às normas constantes desta resolução.

Artigo 2º - Compete à Secretaria Municipal de Educação tomar as providên-
cias necessárias para o correto cumprimento desta resolução:-

I - Designar comissão para atribuição de aulas na seguinte conformidade:-
a) - Aos docentes titulares de cargo de Educação Básica PEB II, no campo de 

atuação, garantindo o mínimo de 10 horas/aula semanais com alunos;
b) - Aos docentes efetivos substitutos de Educação Básica PEB II;
c) - Excepcionalmente aos docentes de Educação Básica PEB II, em campo 

de atuação diverso. 
II - Informar ao Professor Substituto de Educação Básica PEB II sobre a atri-

buição para substituição de aulas suplementares à carga horária com alunos, que 
acontecerá no dia 01/02/2013, às 9:00h, na Secretaria Municipal de Educação, 
situada à Rua Padre Albuquerque, nº 940 – Centro.

III - Divulgar a classificação geral dos professores titulares de cargo PEB II e 
Substitutos.

Artigo 3º - Compete ao Diretor de Educação Básica observar e tomar as pro-
vidências necessárias para o correto cumprimento desta resolução:-

I - Informar à Secretaria Municipal de Educação o número total de horas/aula 
que compõem a carga horária do professor e o período;

II - Informar ao Professor de Educação Básica PEB II, de acordo com a se-
de de exercício, sobre a atribuição de aulas suplementares à carga horária com 
alunos, que acontecerá no dia 01/02/2013, 10:00h, na Secretaria Municipal de 
Educação, situada à Rua Padre Albuquerque, nº 940 - Centro;

III - Organizar conjuntamente com o professor a distribuição das horas/aula, o 
dia e horário do HAC - Horário de Atividade Coletiva, que deverá ser cumprido 
prioritariamente na escola sede, considerando as demais unidades escolares;

IV - Emitir declaração de carga horária, verificar, deferir e indeferir as declara-
ções de acúmulo de cargo/função, observando a legislação vigente e encaminhar 
à Secretaria Municipal de Educação as declarações de acúmulo de cargo/função 
indeferidas para as devidas providências da Secretaria Municipal de Educação;

V - Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, por meio de memorando 
específico, as aulas para substituição na unidade escolar superiores a 05 (cinco) 
dias;

VI - Entregar todo dia 10 (dez) de cada mês na Secretaria Municipal de Edu-
cação o atestado de frequência (AF) do professor em impresso próprio;

VII - O quadro da carga horária do Professor de Educação Básica PEB II de-
verá ser entregue na Supervisão de Ensino, em duas vias, até o dia 18 de fevereiro 
de 2013, homologado pelo (a) Diretor (a).

CapítuLo II
do proCesso de atrIBuIÇÃo de CLasses

Artigo 4º - Todos os titulares de cargo em efetivo exercício e inclusive os 
afastados estão automaticamente inscritos para o processo de atribuição de aulas.

I - Na ausência do professor, este poderá apresentar um procurador devida-
mente constituído para, em seu nome, fazer a escolha das aulas;

II - A atribuição será em conformidade com a classificação do concurso Edital 
nº 02/2011 de Professor de Educação Básica PEB II e Edital nº 01/2012 de Pro-
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fessor de Educação Básica Substituto PEB II;
III - Para a composição da carga horária do professor deverá ser respeitado no 

mínimo 40 (quarenta minutos) entre o início do período da manhã e o início do 
período da tarde;

IV - A carga horária deverá ser de no mínimo 10 (dez) horas/aula semanais 
com alunos, respeitando o cronograma da escola e horário de intervalo dos alunos 
quando necessário.

Artigo 5º - A atribuição de aulas para atuar a partir do 6º Ano do Ensino Fun-
damental, para carga suplementar e substituições, poderão ser oferecidas a docen-
tes substitutos e docentes habilitados do Sistema Municipal de Ensino durante o 
ano letivo de 2013. 

Artigo 6º - Os professores efetivos que estiverem com carga suplementar para 
as substituições de aulas a partir do 6º ano, no ano letivo de 2013, terão as subs-
tituições cessadas quando:-

I - Ocorrer ingresso dos docentes aprovados no Concurso Público;
II - A critério da Administração, visando ao interesse público, quando:-
a) - O desempenho não corresponder às necessidades do trabalho, de acordo 

com a Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar 
nº 21/2007 e republicada em 05/10/2007;

b) - Não existir compatibilidade de horário.
Artigo 7º - A acumulação remunerada poderá ser exercida, desde que:- 
I - O somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o limite de 

60 (sessenta) horas semanais;
II - Haja compatibilidade de horários, consideradas, no cargo/função docente, 

também o Horário de Atividade Coletivo - HAC, integrantes da carga suplemen-
tar.

Artigo 8º - O Professor titular de cargo ou com aula em substituição para carga 
suplementar deverá cumprir Horário de Atividade Coletiva (HAC), de acordo 
com a Resolução nº 218/2013, de 30 de janeiro de 2013 e demais legislações 
pertinentes.

I - As horas de HAC (Horário de Atividade Coletiva) destinam-se para pla-
nejamento, organização, registro, acompanhamento e análise através das plani-
lhas, do desenvolvimento do aluno, para participação das reuniões previstas na 
unidade escolar, correção de provas, preenchimento de relatórios solicitados pela 
direção da escola ou pela SME, entre outras tarefas correlatas;

II - O Horário de Atividade Coletiva (HAC), será de, no mínimo, 1 (uma) hora 
(60 minutos).

Artigo 9º - Poderá ser atribuído ao professor substituto e titular de cargo as 
aulas excedentes que surgirem ao longo do ano, em decorrência de substituições 
temporárias, desde que haja compatibilidade de horário, não podendo ultrapassar 
o limite da carga horária de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 1º - Para as substituições temporárias de até (05) cinco dias o Diretor cha-
mará primeiramente o Professor Substituto de Educação Básica PEB II e, na im-
possibilidade deste, para carga suplementar do Professor titular de cargo PEB II.

§ 2º - Durante o ano letivo as atribuições e aulas pela Secretaria Municipal de 
Educação ocorrerão às terças-feiras e quintas-feiras na própria Secretaria Muni-
cipal de Educação.

Artigo 10 - O integrante do Quadro do Magistério Municipal efetivo que 
acumular cargo ou função-atividade deverá apresentar na Unidade Escolar os 
seguintes documentos:-

I - Declaração que acumula cargo ou função em formulário próprio;
II - Horário da escola ou do trabalho que está acumulando em formulário 

próprio.

CapítuLo III
das dIsposIÇÕes FInaIs

Artigo 11 - Além das faltas consideradas de efetivo exercício, o professor 
poderá requerer ao Diretor o abono de 06 (seis) faltas/dia ao ano desde que não 
exceda uma ao mês e requeridas antecipadamente.

§ 1º - O professor que não cumprir a totalidade de sua carga horária diária terá 

consignada falta/dia.
§ 2º - A cada bloco de 5 (cinco) faltas-aula do professor do período do fecha-

mento do atestado de frequência, será considerado um dia de falta.
§ 3º - A cada bloco de 5 (cinco) faltas-aula do professor do período do fecha-

mento do atestado de frequência, ele poderá requerer o abono  de 5 (cinco)  faltas/
aula trocando pela falta/dia, considerando o caput deste artigo.

Artigo 12 - Será considerada escola-sede de acordo com ordem de classifica-
ção, em conformidade com o Edital nº 02/2011 ou de acordo com a demanda da 
Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal 
de Educação e Secretaria de Negócios Jurídicos, ficando revogada a Resolu-
ção da SME nº 071/2012, de 01/02/2012 e Resolução da SME nº 633/2012, de 
11/12/2012.

Artigo 14 - Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 30 de janeiro de 2013 e distribuída para todas as unidades esco-
lares nesta data. 

geraLdo MIgueL de MaCedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO – 012/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no re-
ferido Edital, no período de 04 à 08 de fevereiro de 2013, no horário das 09:00 às 
17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes 
nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação 
para regime Estatutário. 

Cargo:– PROFESSOR DE HISTÓRIA PEB II 

noMe     rg                   CLass.
LEANDER LAMANSOV MATIAS   25.178.060-0  9º
SABRINA MARIA GIANELLI  17.704.704-5  10º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, 
sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 30 de janeiro de 2013.

LuIz pauLo rIBeIro da sILVa
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 013/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2011, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no re-
ferido Edital, no período de 04 à 08 de fevereiro de 2013, no horário das 09:00 às 
17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes 
nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação 
para regime Estatutário. 

Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I 
noMe     rg                   CLass.
VERA ADRIANA PRADO FERNANDES 18.240.715-9  92º
SALETE DE F. EUZÉBIO MACHADO 28.253.222  93º
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TERESA DO ROSÁRIO SANTOS  24.227.664-7  94º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, 
sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 30 de janeiro de 2013.

LuIz pauLo rIBeIro da sILVa
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 014/2013

A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convo-
ca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Público nº 001/2012, abaixo 
relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no re-
ferido Edital, no período de 04 à 08 de fevereiro de 2013, no horário das 09:00 às 
17:00 horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes 
nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação 
para regime Estatutário. 

Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (EDUCA-
ÇÃO) 

noMe     rg                   CLass.
EURICO DE SOUZA BARROS NETO  34.672.345-0  6º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, 
sem direito de recursos administrativo.

Itapetininga, 30 de janeiro de 2013. 

LuIz pauLo rIBeIro da sILVa
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.005, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Dá nova redação ao artigo 6º do Decreto nº 125, de 29 de setembro de 1989.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 00436-060/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º O Artigo 6º do Decreto 125, de 29 de setembro de 1989, passa a vigorar 

com a seguinte redação:
“Art. 6º A Comissão Municipal de Defesa Civil será presidida e dirigida pelo 

Comandante da Guarda Municipal de Itapetininga e, na sua falta pelo Sub Co-
mandante da Guarda Municipal.

§1º O Presidente da COMDEC tem a atribuição de planejar as medidas de 
defesa civil e, na ocorrência de qualquer situação de emergência tomar as provi-
dências requeridas, inclusive requisitar funcionários de outros órgãos municipais 
e coordenar a ação de quaisquer desses órgãos e solicitar, em nome do Prefeito, 
todos os meios que forem necessários para enfrentar a situação.

§ 2º A Guarda Municipal de Itapetininga dará o necessário suporte administra-
tivo à COMDEC – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL e funcionará 
como sua Secretaria Executiva.”

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

Decreto nº 496, de 5 de janeiro de 2009.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIraM aYres MonteIro junIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO N.º 1.006, DE 29 DE JANEIRO DE 2013. 

Regulamenta a utilização do PREGÃO PRESENCIAL pela Prefeitura do Mu-
nicípio de Itapetininga, para aquisição de bens e serviços comuns do Município 
de Itapetininga e dá outras providências. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º10.520, de 17 de julho de 
2002, e, subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e

Considerando os autos do processo nº 03838-060/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, 

DECRETA:
Art. 1.º As normas e os procedimentos para a utilização do PREGÃO PRE-

SENCIAL para a aquisição de bens e serviços comuns do Município de Itapeti-
ninga, qualquer que seja o valor estimado da contratação, obedecerão ao disposto 
neste Decreto. 

Art. 2.º O pregão é a modalidade de licitação do tipo menor preço, devendo a 
competição entre os interessados ser realizada mediante proposta de preços escri-
tas e lances verbais, em sessão pública. 

Parágrafo único. Excluem-se da modalidade pregão, as obras, serviços de en-
genharia de alta complexidade, as locações imobiliárias e as alienações em geral, 
que permanecem regidas pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além 
dos bens e serviços cujos padrões de desempenho e qualidade não possa ser ob-
jetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações suais no mercado, 
sendo, por isso, considerados incomuns. 

Art. 3.º Para aquisição de bens e serviços comuns, a Prefeitura do Municí-
pio de Itapetininga poderá adotar a licitação na modalidade pregão, objetivando 
garantir, por meio de competição justa entre os interessados, a contratação mais 
econômica, segura, ágil e eficiente. 

Parágrafo único. Considera-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste Decreto, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser ob-
jetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Art. 4.º A licitação na modalidade pregão, observará os princípios da legalida-
de, da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje-
tivo, bem como de princípios correlatos, como a celeridade, a finalidade, a razo-
abilidade, a proporcionalidade, a competitividade, o justo preço e a seletividade. 

Art. 5.º Todos os participantes da licitação na modalidade pregão terão o de-
ver de fiel observância aos procedimentos estabelecidos neste Decreto, podendo 
qualquer interessado impedir a realização dos trabalhos, atendidos os critérios 
estabelecidos em lei.

Art. 6.º A modalidade pregão poderá, ainda, ser adotada no Sistema de Regis-
tro de Preços, devendo ser observada as exigências das Leis Federias n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Art. 7.º O pregoeiro será designado dentre os servidores do órgão da Adminis-
tração responsável pelo pregão, e a equipe de apoio deverá ser integrada, em sua 
maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração, 
preferencialmente, pertencentes ao quadro permanente de órgão responsável pela 
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licitação. 
§1º. Somente poderá atuar como pregoeiro ou membro da equipe de apoio o 

servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer essa atribuição. 
§2º Nos procedimentos licitatórios em que seja necessário a apresentação de 

amostras ou que o objeto em virtude de sua natureza exija conhecimentos espe-
cíficos para sua análise, caberá à Secretaria requisitante indicar comissão técnica 
composta de no mínimo 3(três) membros, sendo um suplente, para acompanhar e 
prestar respaldo técnico apto a embasar  o julgamento do pregoeiro.

Art. 8.º Constituem atribuições do pregoeiro: 
I -  Receber os credenciamentos dos interessados; 
II -  Receber dos interessados as declarações dando ciência à Prefeitura de 

que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, as propostas e a documen-
tação de habilitação; 

III -  Proceder à abertura das propostas e efetuar as respectivas análises e a 
classificação dos licitantes; 

IV -  Conduzir as ofertas de preços mediante lances verbais, precedendo a 
classificação dos proponentes em conformidade com a ordem crescente dos valo-
res ofertados; 

V -  Propor à autoridade competente a instauração do certame, sua revogação 
ou anulação; 

VI -  Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 
VII -  Elaborar a ata da sessão pública; 
VIII -  Julgar e classificar os licitantes, observando o critério de menor 

preço; 
IX -  Encaminhar à autoridade competente o processo devidamente instruído, 

para homologação; 
Art. 9.º O pregoeiro e a equipe de apoio serão indicados pelo Secretário da 

Administração autoridade competente, e nomeados por Portaria, pelo Prefeito 
Municipal.

Parágrafo único. A autoridade competente para o cumprimento do disposto 
nos artigos deste Decreto, será o Secretário da Administração sendo que o Prefei-
to Municipal homologará a licitação. 

Art. 10. A fase preparatória do pregão será iniciada com a abertura do proces-
so administrativo, devidamente autuado e numerado, contendo a autorização para 
a realização do certame, a correspondente indicação da dotação orçamentária, 
além de: 

I -  Requisição elaborada pela unidade requisitante constando, obrigatoria-
mente,  a justificativa acerca da necessidade da compra ou contratação contendo 
a descrição sucinta e clara do objeto do certame, observados os padrões de qua-
lidade e desempenho do mercado, vedadas as especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

II -  As especificações técnicas, quando indispensáveis ao objeto da licitação; 
III -  Realização da pesquisa de mercado com, no mínimo, 03 (três) fornece-

dores, para definição da compatibilidade dos preços com o mercado e dos limites 
de inexequibilidade; 

IV -  Planilha de orçamento estimado, contendo quantitativos e valores unitá-
rios e totais, quando for o caso; 

V -  Cronograma físico-financeiro de desembolso, quando for o caso; 
VI -  Edital devidamente elaborado pela Procuradoria Jurídica, acompanhado 

da respectiva minuta de contrato; 
VII -  Análise e aprovação do edital e do contrato pela Procuradoria 

Geral do Município de Itapetininga; 
VIII -  Portaria de nomeação do pregoeiro e dos membros da equipe de 

apoio; 
IX -  Publicação de aviso contendo o resumo do edital. 
Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interes-

sados em participar do certame, mediante publicação de aviso contendo o resumo 
do edital, sendo que sua fase interna deverá ser realizada da seguinte forma: 

I -  No dia, hora e local designados no edital será realizada sessão pública 
para abertura das propostas e da documentação para habilitação. 

II -  Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão 

ao pregoeiro, em envelopes separados, o credenciamento, comprovando possuir 
os necessários poderes para formulação de lances verbais e para a prática de todos 
os demais atos pertinentes ao certame, a declaração dando ciência de que cum-
prem plenamente os requisitos para habilitação, a proposta e os documentos para 
habilitação;

III -  O pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e procederá á classificação do autor da proposta de menor preço e aqueles 
que tenham apresentado propostas contendo valores superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor preço;  

IV -  Quando não forem verificadas, no mínimo três propostas de preços nas 
condições definidas no inciso III deste artigo, o pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de três,  para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços ofertados nas propostas escri-
tas; 

V -  Quando comparecer uma única participante ao pregão ou houver única 
proposta escrita válida, é prerrogativa do pregoeiro, o procedimento no intento 
de obter o máximo de redução dos preços ou, depois de analisadas as limitações 
de mercado, e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, submeter á 
autoridade competente, devidamente justificada, propostas para a realização de 
nova licitação. 

VI -  Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores dis-
tintos e decrescentes; 

VII -  O pregoeiro convidará, individualmente, os licitantes classifica-
dos, de forma seqüencial, a apresentar lances a partir do autor da proposta classi-
ficada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

VIII -  Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 
contratação;

IX -  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pre-
goeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito; 

X -  Encerrada a fase de classificação, será aberto o envelope referente à do-
cumentação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, objetivando 
confirmar as condições habilitatórias exigidas no instrumento convocatório; 

XI -  Constatado que foram atendidas do edital, o licitante será declarado ven-
cedor; 

XII -  Não sendo atendidas as exigências estabelecidas no edital, o pre-
goeiro examinará a oferta subseqüente, verificação dos documentos do proponen-
te, observada a ordem de classificação, e assim, sucessivamente até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vence-
dor do certame; 

XIII -  Após encerrada a fase de lances verbais ou havendo apenas um 
licitante, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o representante legal do 
vencedor para que seja obtido preço melhor; 

XIV -  A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final 
da sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, podendo os interessados 
juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis; 

XV -  O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensi-
vo; 

XVI -  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento; 

XVII -  Decididos os recursos e constada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a 
contratação; 

XVIII -  O ato de homologação da adjudicação deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Local responsável pelas publi-
cações dos atos oficiais do município; 

XIX -  Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular, no 
ato da assinatura do contrato ou recusar-se a assina-lo, será convocado outro li-
citante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim, 
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sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 
disposto no art. 12 da presente Lei. 

Art. 12. Para habilitação dos licitantes, a Administração poderá exigir a docu-
mentação prevista na Lei Federal n.º 8.666/93, relativa à: 

I -  Habilitação jurídica; 
II -  Qualificação técnica; 
III -  Qualificação econômico-financeiro;
IV -  Regularidade fiscal; 
V -  Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, mediante apresentação da correspondente declaração, sob as penas da 
lei.            

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 
I a V, conforme o caso poderá ser substituído pelo Certificado de Registro Ca-
dastral – CRC, emitido pela Prefeitura, com prazo de validade em vigor na data 
limite para a entrega dos envelopes. 

Art. 13. O interessado que, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas pre-
vistas em edital e no contrato e das demais cominações legais.                        

Art. 14. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licita-
ção, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equiva-
lentes, autenticados pelos respectivos consulados do Brasil no país de emissão 
dos documentos e traduzidos por tradutor juramentado.

Art. 15. A autoridade competente para aprovar o procedimento poderá revo-
gar a licitação, desde que por razões de interesse público originário de fato su-
perveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o 
correspondente ato, devendo anular o certame por ilegalidade, seja de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito contendo a correspondente 
fundamentação. 

Art. 16. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de 
recursos orçamentários, para pagamento dos encargos dele decorrentes no exer-
cício financeiro em curso. 

Art. 17. Os atos do pregão serão, necessariamente, documentados e juntados 
, oportunamente, ao respectivo processo, sendo eles, sem prejuízo de outros que 
necessitem de juntada, os seguintes:

I -  Originais das propostas escritas, da documentação de habilitação e dos 
documentos que a instruírem;

II -  Ata da sessão do pregão, registro dos licitantes credenciados, propostas 
escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, análise da documenta-
ção exigida para habilitação e os recursos interpostos, se for o caso. 

III -  Comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado do julga-
mento da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos à publicida-
de do certame. 

Art. 18. Compete à Secretaria Municipal de Administração estabelecer nor-
mas e orientações complementares sobre a matéria regulada neste decreto, bem 
como resolver os casos omissos. 

Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 215, de 27 de janeiro de 
2006. 

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
preFeIto MunICIpaL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de ja-
neiro de 2013.

HIraM aYres MonteIro jÚnIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.007, 29 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre exoneração do Presidente da JARI 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 03175-005/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado da função de Presidente da JARI, com efeito retroativo 

a 24 de janeiro de 2013, o Sr. Francisco Alves Vei. 
Art.2° 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 nove dias de ja-
neiro de 2013.

HIraM aYres MonteIro jÚnIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.008, 30 DE JANEIRO DE 2013.

Qualifica como Organização Social o Instituto Social Varti.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e com fundamen-
to no art. 1º da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012,

Nos termos da Portaria nº 01, de 10 de janeiro de 2013 que dispõe sobre o pro-
cedimento de qualificação de Organizações Sociais de Saúde, em conformidade 
com o Decreto nº 993, de 03 de janeiro de 2013, e

Considerando os autos do processo nº 01889-009/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica qualificada como Organização Social de Saúde, nos termos do art. 

1º da Lei nº 5.684, de 29 de dezembro de 2012, o Instituto Social Varti, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação civil sem fins 
lucrativos ou econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.683.536/0001-06, para 
atuar na área de prestação de serviços de assistência à Saúde.

Art.2° 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 trinta dias de janeiro de 
2013.

HIraM aYres MonteIro jÚnIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.009, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de provimento em comissão da 
Estrutura Administrativa.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complemen-
tar 27, de 23 de dezembro de 2.008;

DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 01 (um) cargo de Assessor, Ref. V, comissionado da 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para a Secretaria Municipal 
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de Gabinete, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria de 
Projetos Especiais e Controle Interno.

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIraM aYres MonteIro jÚnIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.010, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de provimento em comissão da 
Estrutura Administrativa.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complemen-
tar 27, de 23 de dezembro de 2.008;

DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 01 (um) cargo de Assessor, Ref. IV, comissionado da 

Secretaria Municipal de Promoção Social, para a Secretaria Municipal de Go-
verno, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de 
Articulação Social.

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 65, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando os autos do processo nº 02381-373/2013, protocolado nesta 
prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Elisa-
bete Conceição Apolinário, Auxiliar de Educação, Ref. 07-C, lotada na Secretaria 
da Educação, a partir de 07/02/2013, nos termos do artigo 137, da Lei Comple-
mentar 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.

PORTARIA Nº 66, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-

tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 02673-005/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, a funcionária Fa-
biana Cristina Fogaça Gonçalves, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na Se-
cretaria da Educação, a partir de 22/01/2013, 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.

PORTARIA Nº 67, DE 23 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 02699-005/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Cristiane Ci-
beli Almeida Bloes, Professora de Música, Ref. 09-B, lotada na Secretaria de 
Cultura e Turismo, a partir de 01/02/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a por-
taria nº 78, de 23/02/2011, que concedeu afastamento sem vencimento.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 68, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1.º Nomear as Comissões Permanentes Processantes, compostas pelos 
seguintes servidores efetivos e estáveis, para as respectivas Secretarias:

I – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secre-
taria Municipal de Negócios Jurídicos, com competência para processar e opinar 
nos feitos em geral, composta dos seguintes membros, servidores efetivos e es-
táveis:

Mara Guimarães Dantas;
João Batista de Siqueira Santos;
Anna Carolina Piedade Gonçalves Affonso.
II – Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secre-

taria Municipal de Negócios Jurídicos, com competência para processar e opinar 
nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação:

Ilaine Nalesso Bueno Takaku;
Renata Maria S. Silva;
Vanda Benedita Leme Romanha.
III - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secre-

taria Municipal de Negócios Jurídicos, com competência para processar e opinar 
nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços:

Carlos José Belinassi;
Marco Aparecido da Silva Monteiro;
Fernando Araújo S. de Castro.
IV - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secre-
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taria Municipal de Negócios Jurídicos, com competência para processar e opinar 
nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde:

Aparecida Teles Rodrigues;
Elisabete Gabriela P. M. de Brito;
João Fernando da Silva Martins Costa.
V - Comissão Permanente Processante Vinculada à Corregedoria, pela Secre-

taria Municipal de Negócios Jurídicos, com competência para processar e opinar 
nos feitos que envolvam servidores públicos municipais lotados no âmbito da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania e Guarda Municipal:

Célio Rolle;
Romilda Machado Rocha;
João Batista Vicente Junior.
Art. 2.º As comissões contarão com assessoria jurídica permanente, através da 

designação de profissional da advocacia, sempre que solicitado à Secretaria Mu-
nicipal de Negócios Jurídicos, que a qualquer tempo poderá, em se justificando 
a pertinência e segurança para os trabalhos disciplinares avocar feitos da com-
petência das comissões permanentes constituídas nos incisos II a V, cujo termo 
requisitório do feito deverá ser firmado pelo titular da Secretaria ou pelo Procura-
dor Geral do Município, passando para a competência da Comissão Permanente 
constituída no inciso I.

Art. 3.º No caso de vacância temporária, impedimentos ou quaisquer outros 
motivos que inviabilizem a atuação das comissões com 3 (três) membros, re-
quisitar-se-á para atuar como suplente, membros de outras, através de ofício à 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.

Art. 4.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
Portarias nº 559, de 27 de julho de 2012 e nº 715, de 3 de dezembro de 2012.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 69, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 03024-373/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Débora Maria Silva 
Machado e Cardoso, Professora de Educação Básica II – Infantil, Faixa 02-C, 1º 
vínculo lotada na Secretaria da Educação, a partir de 24/01/2013, 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.

PORTARIA Nº 70, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 03052-373/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Ana Cristina do Nas-
cimento Terra Ferreira, Diretora de Educação Básica, Faixa 05-D, lotada na Se-
cretaria da Educação, a partir de 01/02/2013, 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.

PORTARIA Nº 71, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 03140-060/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Nomear a servidora Rosemara Peixoto de Camargo, como Articuladora 
do Programa Prefeito Amigo da Criança 2013-2016, no âmbito do Município de 
Itapetininga.

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.

PORTARIA Nº 72, DE 24 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 03062-060/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve:

Art. 1º Nomear a servidora Fabiana Maria Affonso, como Gestora do Progra-
ma Bolsa Família no âmbito do Município de Itapetininga.

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.

PORTARIA Nº 73, DE 29 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 03432-005/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Regina Sarti Martins, Auxiliar de 
Educação, Ref. 07, lotado na Secretaria da Educação, a partir de 28/01/2013.

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.

PORTARIA Nº 74, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
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tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 02887-005/2013, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sueli Aparecida dos Santos Botti Po-

les, Professora de Educação Básica II – Infantil, Faixa 02-A, lotada na Secretaria 
da Educação, a partir de 23/01/2013.

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.

PORTARIA Nº 75, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 03648-039/2013, protocolado nesta 
Prefeitura Municipal, resolve: 

Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maria Maura Gomes Barbosa, Coor-
denadora Técnica Pedagógica, Ref. 12, lotada na Secretaria da Educação, a partir 
de 29/01/2013.

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.

PORTARIA Nº 76, 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 05 
DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA PEB II 

noMe                       CLass.
MARCELA REIS DA FONSECA     5º
THAIS F. CARVALHO DOS SANTOS    6º

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.

PORTARIA Nº 77, 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 05 
DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE MATEMÁTICA PEB II

noMe                       CLass.
TEREZA SUEKO NAGAISHI DE OLIVEIRA   7º
MARIANA PEREIRA MUNAKATA     8º

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.

PORTARIA Nº 78, 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 05 
DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE CIENCIAS PEB II

noMe                       CLass.
RENATA VENANCIO MORATO     5º
FERNANDA APª LOPES JANUÁRIO    6º
VERONICA JULIANA VINES     7º

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.

PORTARIA Nº 79, 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 05 
DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE FILOSOFIA PEB II

noMe                       CLass.
PATRICIA DOS SANTOS PLENS     2º

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.

PORTARIA Nº 80, 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
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tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 05 

DE FEVEREIRO DE 2013, tendo em vista a classificação obtida no Concurso 
Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSOR DE HISTORIA PEB II

noMe                       CLass.
LEILA CORDEIRO DA SILVA BUENO    6º

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.

PORTARIA Nº 81, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Luiz Antonio Grinis Nalini, no cargo em comissão de 
Assessor, Ref. IV, lotado na Assessoria Técnica Administrativa, junto a Secretaria 
Municipal de Planejamento, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 82, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora Juliana Rossetto Leomil Montovani, no cargo em 
comissão de Assessora, Ref. VI, lotada na Assessoria Técnica e Administrativa, 
junto a Secretaria de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 83, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Thiago Terra Rodrigues, no cargo em comissão de Asses-
sor, Ref. IV, lotado no Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urba-
no, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 84, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Thiago Henrique Piedade e Silva, no cargo em comissão 
de Assessor, Ref. IV, lotado na Supervisão de Proteção e Defesa do Consumidor, 
junto a Secretaria de Governo, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 85, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Vinicius Luiz Costa, no cargo em comissão de Assessor, 
Ref. III, lotado no Departamento de Esportes e Lazer, junto a Secretaria de Espor-
te e Lazer, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 86, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Edcarlos Rodrigues Rafael, no cargo em comissão de As-
sessor, Ref. IV, lotado no Departamento de Articulação Social, junto a Secretaria 
de Governo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 87, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itape-
tininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear, Jean Carlos Nunes Oliveira, no cargo em comissão de Asses-
sor, Ref. V, lotado na Assessoria de Projetos Especiais e Controle Interno, junto 
a Secretaria de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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PORTARIA Nº 88 DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Uanderson Clayton de Oliveira Moreira, no cargo em comissão 
de Assessor, Ref. IV, lotado no Departamento de Serviços Distritais, junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 07/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 89, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora Lilian Cristina Ferreira Soares, no cargo em comissão de 
Assessora, Ref. IV, lotada na Assessoria Técnica e administrativa, junto a Secretaria de 
Obras e Serviços.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 22/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 1.011, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

Dispõe sobre os remanejamentos de Cargos de provimento em comissão da Estrutura 
Administrativa.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de 
dezembro de 2.008;

DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 01 (um) cargo de Assessor, Ref. IV, comissionado da Secreta-

ria Municipal de Administração e Finanças, para a Secretaria Municipal de Cultura e Tu-
rismo, correspondente ao nível de escalonamento, lotado no Departamento de Promoção, 
Produção e Difusão Cultural.

Art. 2 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 trinta dias de janeiro de 2013.

HIraM aYres MonteIro jÚnIor
SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 90, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando os autos do processo nº 01427-005/2013, protocolado nesta Prefeitura 

Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, Ana Isa Prates Telles Alves Schneider, no cargo em comissão de Di-

retor, Ref. V, lotada no Departamento de Gestão e Controle Ambiental, junto a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 91, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Miguel Arcanjo Dias da Silva, no cargo em comissão de Supervi-
sor, Ref. V, lotado na Assessoria Técnica e administrativa, junto a Secretaria de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 21/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 92, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora Maria Clara Aparecida Vieira Martins, no cargo em comis-
são de Assessora, Ref. III, lotada na Assessoria Técnica e administrativa, junto a Secretaria 
de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 22/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
preFeIto MunICIpaL

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

PORTARIA Nº 93, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Sergio Baroni do Amaral, no cargo em comissão de Diretor, Ref. 
V, lotado no Departamento de Apoio ao Empreendedor, junto a Secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 94, DE 30 DE JANEIRO DE 2013
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LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Filerson Soares Galdino, no cargo em comissão de Assessor, 
Ref. IV, lotado na Assessoria Técnica e administrativa, junto a Secretaria Municipal de 
Promoção Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 95, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Cleber Cardoso Motta, no cargo em comissão de Assessor, 
Ref. IV, lotado na Assessoria Técnica e administrativa, junto a Secretaria Municipal de 
Promoção Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 02/01/2013.

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 96, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora Adriana Conceição do Nascimento, no cargo em comissão 
de Assessora, Ref. III, lotada no Departamento de Orçamento e Finanças, junto a Secreta-
ria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 97, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Edilson Cardoso, no cargo em comissão de Assessor, Ref. 
IV, lotada no Departamento de Gestão Administrativa, junto a Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 98, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear em cargos comissionados os nomes abaixo relacionados:
I -  Ademar Fernando Pereira de Andrade, no cargo em comissão de Chefe de Setor, 

Ref. III, lotado no Departamento de Serviços Distritais, junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente, a partir de 01/02/2013;

II -  Valdomiro Manoel de Almeida, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lo-
tado no Departamento de Serviços Distritais, junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, a partir de 01/02/2013. 

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.

PORTARIA Nº 99, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear o Senhor Luiz Antonio Paulino Vicentini, no cargo em comissão de 
Assessor, Ref. III, lotado no Departamento de Atenção em Saúde, junto a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 100, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Art. 1º Nomear o Senhor Ricardo Homem Del Rey Souza, no cargo em comis-
são de Assessor, Ref. IV, lotado no Departamento Promoção, Produção e Difusão Cultu-
ral, junto a Secretária Municipal de Cultura de Turismo, a partir de 01/02/2013.

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.

PORTARIA Nº 101, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Nomear a Senhora Monique Martines Nanini, no cargo em comissão de As-
sessora, Ref. III, lotada no Departamento de Proteção Social Básica, junto a Secretaria 
Municipal de Promoção Social, a partir de 01/02/2013.

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

LuIs antonIo dI FIorI FIores Costa
PREFEITO MUNICIPAL
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preFeItura do MunICípIo de ItapetInInga
praça dos três poderes n.º 1000 – jardIM MaraBá

estado de sÃo pauLo

setor de Contabilidade - departamento de orçamento e Finanças

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(art. 53, Inciso III da LC.101/00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

5º BIMESTRE 2012

RESULTADO PRIMÁRIO

PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS FISCAIS Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Receitas Correntes 271.426.489,00R$                     49.500.588,58R$                     293.896.160,25R$               
Receitas de Capital 19.443.511,00R$                       327.002,08R$                          8.857.944,19R$                   

290.870.000,00R$                     49.827.590,66R$                     302.754.104,44R$               
(-) Deduções

receitas de operação de crédito 14.442.511,00r$                       1.534.678,92r$                   
rendas de aplicações Financeiras 4.589.000,00r$                         1.225.467,58r$                       9.568.691,95r$                   
amortização de empréstimos 1.000,00r$                                
receitas de alienação de ativos 200.000,00r$                            26.000,00r$                            263.450,00r$                      

19.232.511,00R$                       1.251.467,58R$                       11.366.820,87R$                 
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS 271.637.489,00R$                     48.576.123,08R$                     291.387.283,57R$               

DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS FISCAIS Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Correntes 286.975.690,29R$                     52.743.959,53R$                     258.161.290,63R$               
(-) Juros e encargos da dívida

286.975.690,29R$                     52.743.959,53R$                     258.161.290,63R$               
Despesas de Capital 57.425.982,43R$                       9.314.477,45R$                       28.085.268,06R$                 
(-) Deduções

demais inversões Financeiras

amortização da dívida 3.500.000,00r$                         477.539,40r$                          3.401.638,22r$                   
concessão de empréstimos

aquisição de títulos de capital já integrado

53.925.982,43R$                       8.836.938,05R$                       24.684.073,53R$                 
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS 340.901.672,72R$                     61.580.897,58R$                     282.845.364,16R$               
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III + II) (69.264.183,72)R$                      (13.004.774,50)R$                    8.541.919,41R$                   

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12 Exercício (A) Bimestre Anterior (B) Bimestre Atual © No Bimestre (C-B) Janeiro até o Bimestre (C - A )

I - Dívida Consolidada 38.176.554,23R$                       48.462.800,06R$                     91.253.004,60R$                 
II - Deduções: (*) 54.476.121,63R$                       50.195.597,28R$                     32.480.207,73R$                 
ativo disponível 66.851.236,93r$                       50.924.508,94r$                     32.784.027,36r$                 
Haveres Financeiros 1.790,65r$                          
(-)restos a pagar processados 12.375.115,30r$                       728.911,66r$                          305.610,28r$                      
III - Dívida Consolidada Líquida (I - II) (16.299.567,40)R$                      (1.732.797,22)R$                      58.772.796,87R$                 
IV - Receita de Privatizações

V - Passivos Reconhecidos

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) (16.299.567,40)R$                      (1.732.797,22)R$                      58.772.796,87R$                 60.505.594,09R$             75.072.364,27R$                                     

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) 
o sistema lancará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF

MARIA ANGELA TURELI MARTINHO WAGNER DE SOUZA ROBERTO RAMALHO TAVARES
crc .182.285/o-3 controle interno prefeito Municipal

REALIZAÇÃO

Subtotal:

Subtotal:

DESPESAS LIQUIDADAS

248.699.554,82R$                                                                                

Período até o Bimestre 2011

210.649.359,38R$                                                                                
262.799,97r$                                                                                        

210.386.559,41R$                                                                                

258.336,92r$                                                                                        
8.051.072,42R$                                                                                    

Subtotal:

Subtotal:

SALDO

19.183.933,08R$                                                                                  

RESULTADO NOMINAL

Período  até o Bimestre 2011

252.395.445,21R$                                                                                
4.355.182,03R$                                                                                    

256.750.627,24R$                                                                                

950.000,00r$                                                                                        
6.842.735,50R$                                                                                    

229.570.492,49R$                                                                                
19.129.062,33R$                                                                                  

21.668.533,59R$                                                                                  

2.484.600,51r$                                                                                    
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SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PORTARIA/SEPREM Nº 013, de 24 de Janeiro de 2.013.
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. 

000918/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complemen-

tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com 
proventos integrais, a partir de 31-01-2013, a funcionária MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA DOS SANTOS, Servente, Referência 03-F, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.                          

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº. 014, de 24 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. 
000919/2013, 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 FRANCISCO, Jardineiro, Referência 
04-D, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com proventos pro-
porcionais.

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 015, de 17 de Janeiro de 2.013

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. 
000920/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso I, da Lei Complementar 
n°49, de 23-04-2012 e Artigo 3°, Inciso III da Emenda Constitucional n°47/2005, 
com proventos integrais, a partir de 31-01-2013, o funcionário BENEDITO 
VIEIRA BRANCO, Motorista, Referência 07-G, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde.                          

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 016, de 17 de Janeiro de 2.013

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. 
000921/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso I, da Lei Complementar 
n°49, de 23-04-2012 e Artigo 3°, Inciso III da Emenda Constitucional n°47/2005, 
com proventos integrais, a partir de 31-01-2013, o funcionário BENEDITO AU-
GUSTO PRESTES DA SILVA, Agente de Fiscalização, Referência 08-E, lotado 
na Secretaria Municipal de Administração.                          

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 017, de 25 de Janeiro de 2.013

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. 
000922/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185, da Lei Complementar 
nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com 
proventos integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária MARIA GORETI DE 
CAMPOS SANTIAGO, Professora de Educação Básica II, Infantil, Faixa 02-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 018, de 25 de Janeiro de 2.013

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. 
000923/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 36, Inciso II, da Lei Complemen-
tar n°49, de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2003, com 
proventos integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária NILSA JACÓ, Auxi-
liar de Serviço Educacional, Referência 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 019, de 25 de Janeiro de 2.013

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. 
000924/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185, da Lei Complementar 
nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com 
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proventos integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária VERA LUCIA PADI-
LHA DOMINGUES DE ANDRADE, Professora de Educação Básica II, Funda-
mental, Faixa 04-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 020, de 25 de Janeiro de 2.013

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. 
000925/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos dos Artigos 37, da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos 
integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária EDNA MARIA MENDES, Pro-
fessora de Educação Básica II, Infantil, Faixa 02-F, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação.

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 021, de 28 de Janeiro de 2.013

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. 
000926/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos 
integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária HATSUE AKYAMA, Professora 
de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-C, 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 022, de 28 de Janeiro de 2.013

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. 
000927/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos 
integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária ADELIA ALVES DE OLIVEIRA, 
Professora de Educação Básica II, Infantil, Faixa 02-F, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM N° 023, de 28 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/N° 

000928/2013, RESOLVE:
Artigo 1° - Aposentar nos termos do Artigo 38 da Lei Complementar nº. 49, 

de 23/04/2012, a partir de 01-02-2013, a funcionária ELZA BUENO SABÓIA, 
Auxiliar de Serviço Educacional, Referência 05-F, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, com proventos proporcionais.

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

       

PORTARIA/SEPREM Nº 024, de 28 de Janeiro de 2.013

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. 
000929/2013, RESOLVE:

Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, 
de 23-04-2012 e Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos 
integrais, a partir de 01-02-2013, a funcionária LENI DE FÁTIMA OLIVEIRA 
CAMPOS, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-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 025, de 29 de Janeiro de 2.013

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência  Municipal  
de  Itapetininga  –  SEPREM,   no  uso de suas atribuições legais,  RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar sem efeito a PORTARIA/SEPREM Nº. 003, de 03 de Ja-
neiro de 2013.

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 026, de 29 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. 
000930/2013, 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 BENEDITO PINTO EVANGELISTA, Serviços Ge-
rais, Referência 03-C, lotado na Secretaria Municipal de Obras e  Serviços.

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

jaIMe de CarVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

 



Página 36 30/01/2013



Página 3730/01/2013



Página 38 30/01/2013

MunICípIo de ItapetInInga
poder LegIsLatIVo MunICIpaL
3º QuadrIMestre de 2012

I – CoMparatIVos: 

r$ % r$ %

2.181.808,99 0,91 #reF! #reF!
13.636.759,07 5,70 15.836.365,73 5,70
14.354.483,23 6,00 16.669.858,66 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Itapetininga, 28 de janeiro de 2013

Presidente da Câmara Municipal
André Luiz Bueno Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris

Contadora - CRC 1SP-248005/07

Excesso a Regularizar

reLatÓrIo de gestÃo FIsCaL
(artigos 54 e 55 da LC 101/00)

eXerCíCIo anterIor 3º QuadrIMestre
receita Corrente Líquida 239.241.387,19 277.830.977,70

Nelson Martins Lopes Filho
Responsável pelo Controle Interno

Valores expressos em R$

II –IndICaÇÃo das MedIdas adotadas ou a adotar  (caso ultrapasse os limites acima):

despesas totais com pessoal 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)
Limite Legal (art. 20)

Valores expressos em R$

Despesas com Pessoal Ativo 171.864,93 152.457,44 174.039,13 172.481,93 155.501,23 152.384,03 189.402,94 152.644,89 156.325,38 148.952,46 164.480,18 303.861,99 2.094.396,53
Remuneração dos Agentes Políticos 44.743,00 44.743,00 44.743,00 44.743,00 46.285,20 45.303,80 44.743,00 44.743,00 44.743,00 44.743,00 47.266,60 50.351,00 547.150,60
Encargos Sociais 33.529,56 32.962,34 32.842,25 32.739,23 33.297,21 33.603,51 32.465,57 32.319,67 32.319,67 32.385,70 33.347,60 55.204,95 417.017,26
Inativos 9.238,30 9.238,30 11.000,90 9.238,30 9.238,30 9.238,30 12.094,61 9.238,07 9.238,07 9.238,07 9.238,07 13.857,00 120.096,29
Pensionistas 0,00
Salário Família 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00
Outras despesas com pessoal 1.846,82 3.038,51 3.556,49 3.843,46 4.630,46 4.830,42 3.813,70 3.342,35 2.683,09 5.121,85 4.364,86 2.910,01 43.982,02

subtotal 261.222,61 242.439,59 266.181,77 263.045,92 248.952,40 245.360,06 282.519,82 242.287,98 245.309,21 240.441,08 258.697,31 426.184,95 3.222.642,70
(-) deduÇÕes (§1º do art. 19) 0,00
Indenização por demissão  (inc. I) 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00
não utilizar esta linha!!! 0,00

subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totaL 261.222,61 242.439,59 266.181,77 263.045,92 248.952,40 245.360,06 282.519,82 242.287,98 245.309,21 240.441,08 258.697,31 426.184,95 3.222.642,70

MunICípIo de ItapetInInga
poder LegIsLatIVo MunICIpaL

3º QuadrIMestre de 2012

andré Luiz Bueno nádia aparecida scardoeli Kecioris             nelson Martins Lopes Filho
presidente da Câmara Municipal       Contadora - CrC 1sp-248005/07 responsável pelo Controle Interno

deMonstratIVo das despesas CoM pessoaL
(artigo 22; artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00)

despesas CoM pessoaL janeIro FeVereIro MarÇo aBrIL MaIo junHo juLHo totaIs:agosto seteMBro outuBro noVeMBro MÊs reF.: 
dezeMBro

MunICípIo de ItapetInInga
poder LegIsLatIVo MunICIpaL
3º QuadrIMestre de 2012

I – CoMparatIVos: 

r$ % r$ %

2.181.808,99 0,91 #reF! #reF!
13.636.759,07 5,70 15.836.365,73 5,70
14.354.483,23 6,00 16.669.858,66 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Itapetininga, 28 de janeiro de 2013

Presidente da Câmara Municipal
André Luiz Bueno Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris

Contadora - CRC 1SP-248005/07

Excesso a Regularizar

reLatÓrIo de gestÃo FIsCaL
(artigos 54 e 55 da LC 101/00)

eXerCíCIo anterIor 3º QuadrIMestre
receita Corrente Líquida 239.241.387,19 277.830.977,70

Nelson Martins Lopes Filho
Responsável pelo Controle Interno

Valores expressos em R$

II –IndICaÇÃo das MedIdas adotadas ou a adotar  (caso ultrapasse os limites acima):

despesas totais com pessoal 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)
Limite Legal (art. 20)

MunICípIo de ItapetInInga
poder LegIsLatIVo MunICIpaL
3º QuadrIMestre de 2012

I – CoMparatIVos: 

r$ % r$ %

2.181.808,99 0,91 #reF! #reF!
13.636.759,07 5,70 15.836.365,73 5,70
14.354.483,23 6,00 16.669.858,66 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Itapetininga, 28 de janeiro de 2013

Presidente da Câmara Municipal
André Luiz Bueno Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris

Contadora - CRC 1SP-248005/07

Excesso a Regularizar

reLatÓrIo de gestÃo FIsCaL
(artigos 54 e 55 da LC 101/00)

eXerCíCIo anterIor 3º QuadrIMestre
receita Corrente Líquida 239.241.387,19 277.830.977,70

Nelson Martins Lopes Filho
Responsável pelo Controle Interno

Valores expressos em R$

II –IndICaÇÃo das MedIdas adotadas ou a adotar  (caso ultrapasse os limites acima):

despesas totais com pessoal 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)
Limite Legal (art. 20)
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O desenvolvimento rural é funda-
mental para melhorar a qualidade de 
vida da população. Pensando nisso, a 
atual gestão ativou o Departamento de 
Serviços Distritais, vinculado à Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente. 
Serão mais de 13 mil moradores bene-
ficiados.

Segundo o coordenador do Depar-
tamento, Uanderson Moreira, o traba-
lho principal é o de levantar as neces-
sidades dos bairros rurais e dos seis 
distritos. Um levantamento preliminar 

já foi feito e mostrou que os principais 
anseios dos moradores são opções de 
lazer, creche, saúde, policiamento, 
além de manutenção de ruas, estradas 
e pontes.

“Os moradores podem vir ao depar-
tamento, que fica no Paço Municipal, 
ou formalizarem a solicitação através 
do telefone 156. As reivindicações 
passarão por uma triagem e serão aten-
didos conforme as possibilidades”, ex-
plica Moreira.

Com o início do ano letivo, a Secre-
taria Municipal de Educação prepara 
um dia especial para acolhimento aos 
professores, com a palestra “Fortale-
cendo os laços e resgatando a identida-
de de um sistema de ensino”, do Pro-
fessor Doutor, Paulo Roberto Padilha, 
diretor de Desenvolvimento Institucio-
nal do Instituto Paulo Freire.

O evento será realizado no auditó-
rio anexo ao Hotel Karina, na próxima 
segunda-feira, 4 de fevereiro a partir 
das 08h, contando também com a par-
ticipação do Secretário Municipal de 

Educação, Professor Geraldo Macedo 
e do Prefeito,  Luís Di Fiori.

O objetivo central do acolhimento 
é de interagir com os docentes ponde-
rando a necessidade de se criar uma 
identidade para todo o sistema educa-
cional, como forma de cooperação on-
de todos os colaboradores no ambiente 
educativo serão agentes de transforma-
ção sócio-política e cultural sempre se 
atendo a realidade local onde a unida-
de escolar está situada.

Mais informações pelo telefone 
3272 6723.

O Chefe do Executivo, Luis Di Fio-
ri, esteve presente na Câmara Munici-
pal de Itapetininga em reunião sobre o 
Consórcio de Desenvolvimento da Re-
gião de Governo de Itapetininga (Con-
dergi), com outros prefeitos da região. 
O objetivo foi inteirar os novos gesto-
res sobre a situação do consórcio junto 
aos 13 municípios.

Atualmente, os 13 municípios jun-

tos devem ao CONDERGI, um mon-
tante de aproximadamente quinze mi-
lhões de reais. Esse problema se arrasta 
por cerca de 20 anos, porém, sem que 
os prefeitos tenham tomado as atitudes 
concretas para resolver a questão.

O prefeito Di Fiori destacou que 
Itapetininga, por ser o maior devedor, 
deve liderar uma discussão definitiva 
sobre o assunto, e cobrou um relatório 

para que cada município saiba o que 
realmente deve, e assim, resolver em 
definitivo a situação. Finalizando, Di 
Fiori propôs uma nova reunião para es-
clarecer as dúvidas e propor soluções.

O Condergi foi criado na década de 
90, e prestava serviços às prefeituras 
de 13 cidades: Alambari, Angatuba, 
Boituva, Campinha do Monte Alegre, 
Capela do Alto, Cerquilho, Cesário 

Lange, Guareí, Itapetininga, São Mi-
guel Arcanjo, Sarapuí, Tatuí e Tietê. 
Os recursos eram repassados pelas ci-
dades de acordo com o número de ha-
bitantes.

Anteriormente, a comissão dos 
municípios que compõem o Condergi 
decidiram por extinguí-lo, mas as pen-
dências junto a Receita Federal impe-
diram que o processo avançasse.

ITAPETININGA SEDIA REUNIÃO PARA 
RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONDERGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO FARÁ ACOLHIMENTO 

PARA OS PROFESSORES DO 
SISTEMA MUNICIPAL

MORADORES DE BAIRROS RURAIS 
E DISTRITOS CONTAM COM 
DEPARTAMENTO ESPECIAL

Comunicação ágil e eficiente. O 
156 está passando por reformulação. 
Esse é o serviço que o SAC da Pre-
feitura de Itapetininga oferece a toda 
população. É um canal telefônico gra-
tuito em que é possível tirar dúvidas, 
fazer sugestões, elogios e reclamações.

Ao fazer o primeiro contato, o cida-
dão será identificado e cadastrado pe-
los atendentes, que também serão en-
carregados de identificar a solicitação 
e encaminhar o pedido aos setores e 

departamentos responsáveis. Este pro-
cesso vai gerar um número de proto-
colo com prazo determinado para que 
haja uma resposta ao solicitante.

Esse serviço visa melhorar o aten-
dimento, diminuir a burocracia, per-
mitir a identificação das demandas 
existentes no município e a elaboração 
de estatísticas para o planejamento de 
ações futuras. 

O SAC 156 funciona de segunda a 
sexta, das 9 às 17 horas.

VOCÊ CONHECE O 156?
É o contato telefônico do cidadão 
com a Prefeitura de Itapetininga
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Para muitos pais, a volta às aulas é 
um momento de tranquilidade, já que as 
crianças passarão pelo menos meio pe-
ríodo na escola e eles podem trabalhar 
sabendo que seus filhos estão bem. Mas, 
em outras situações, o retorno escolar é 
motivo de dor de cabeça, pois as cobran-
ças de matrícula e material pode se tor-
nar um problema.

Pensando nisso, a Prefeitura, através 
do Procon, esclarece as principais dúvi-
das dos pais:

Pré-matrícula:
O valor pode integrar a anuidade ou 

semestralidade, desde que haja justifi-
cativa. A regra é a mesma usada para a 
cobrança de matrícula. Não pode haver 
cobrança extra, uma 13ª mensalidade. 
É importante destacar que o aluno que 
estiver matriculado em qualquer curso e 
não tiver nenhuma pendência acadêmica 
ou financeira tem direito a vaga na insti-
tuição. Assim, não é preciso "reservar a 
matrícula". Entretanto, a instituição pode 
cobrar multa pela desistência, desde que 
esteja prevista no contrato e não exceda 
10% do valor proporcional aos meses 
restantes do período letivo.

Taxa de matrícula em universida-
des:

As escolas e universidades só podem 
cobrar no máximo 12 parcelas - se o cur-
so for anual - e seis parcelas - se for se-
mestral.  A taxa de matrícula, portanto, já 
deveria estar inclusa no valor da semes-
tralidade ou anuidade e diluída nas par-
celas pagas durante o ano ou semestre. 

Muitas escolas cobram a matrícula 
ou rematrícula como uma 13ª parce-
la. Para o Procon, com base na Lei no 
9.870/1999 - que trata do valor total das 
anuidades escolares, entre outras ques-
tões - e no Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC), essa prática é abusiva, 
pois todos os alunos, exceto os inadim-
plentes, têm direito a “rematrícula”.

Se houver desistência antes do início 
das aulas, o aluno tem direito a receber 
de volta o que pagou pela matrícula, 
mesmo que o contrato estabeleça a perda 
da quantia desembolsada.

Lista de materiais:
A escola só poderá requerer os mate-

riais utizados para as atividades pedagó-
gicas diárias do aluno (folha de sulfite, 
papel dobradura, tinta guache, lápis, ca-

neta, borracha, etc), em quantidade coe-
rente com as atividades praticadas, sem 
restrição de marca.

 Não pode ser incluso na lista, mate-
riais de uso comum (produtos de higiene, 
limpeza, atividade de laboratório, etc) e 
os utilizados na área administrativa. 

A lista de material escolar deverá ser 
disponibilizada para que o consumidor 
tenha a liberdade de pesquisar preços e 
marcas dos materias solicitados. Desta 
forma, a escola não poderá exigir que o 
material escolar seja adquirido em seu 
estabelecimento.

Obrigatoriedade do uniforme esco-
lar:

O uniforme é um meio usado para 
identificação e segurança do aluno. Por 
esse motivo ele possui uma marca pró-
pria criada pela escola, não sendo pos-
sível a aquisição e reprodução em qual-
quer estabelecimento comercial. 

No caso dos pais entenderem que o 
valor cobrado está alto, sugerimos que 
discutam o problema e façam pesquisa 
de preços junto a algumas confecções 
que se disponham a confeccionar os uni-
formes, apresentando a proposta à Dire-

ção da escola. 
Vale ressaltar, que a escola tem por 

obrigação apresentar as notas fiscais da 
confecção para comprovar o valor co-
brado do consumidor. 

 Reajuste na mensalidade:
O reajuste da mensalidade escolar é 

comum no início de um novo período 
letivo. Mas o valor da anuidade ou se-
mestralidade escolar deve ser combina-
do no ato da matrícula ou de sua reno-
vação, entre a escola e o aluno (no caso 
de crianças, entre a escola e o pai ou res-
ponsável). Para obter o valor da mensali-
dade, basta dividir a anuidade por 12 ou 
a semestralidade por 6.Vale frisar que o 
valor da mensalidade só pode ser reajus-
tado uma vez por ano, ainda que o curso 
seja semestral.

Informações: site procon.sp.gov.br

Os consumidores que se sentirem le-
sados podem recorrer à Delegacia de En-
sino, ao Ministério da Educação e procu-
rar um órgão de Defesa do Consumidor.

Em Itapetininga, o Procon fica à Rua 
Clementino Mathias de Oliveira, 637, 
Vila Rosa. Telefone: 3275-0699.

PROCON ESCLARECE DúVIDAS 
DOS PAIS NA VOLTA àS AULAS

Os Centros de Estudo Comple-
mentar (CECs) estarão com inscrições 
abertas para novos alunos de 4 a 8 de 
fevereiro. Podem se inscrever crianças 
com idade entre 6 e 12 anos, que estu-
dam na Rede Municipal de Ensino.

Os CECs oferecem diversas ofici-
nas como dança, teatro, capoeira, pin-
tura, flauta doce, práticas circenses, 
canto coral, fanfarra, bordado, pintura 
em tecido, além de acompanhamen-
to pedagógico em matemática, língua 
portuguesa, letramento, ciências, his-
tória e geografia, filosofia e sociolo-
gia. Os alunos frequentam os cursos 
no contra-turno, ou seja, aqueles que 
estudam de manhã frequentam à tarde, 
e os que estudam à tarde, frequentam 
pela manhã.

As inscrições devem ser feitas na 
Unidade do CEC mais próxima da sua 

residência:
1- CEC Dorandino Vieira – 3 clas-

ses – 100 alunos - Rua Conde Francis-
co Matarazzo, 497 – Vila Rio Branco 
– Tel 3272-3299

 2- CEC Juliana Maria Casa Gran-
de – 2 classes – 100 alunos - Rua Bem 
Aventurado José Maria Escrivá, 65 – 
Vila Sônia – Tel 3275- 1445

 3- CEC Padre Plínio Negrão – 3 
classes – 115 alunos - Rua Acácio de 
Moraes Terra, 296 – Jardim Paulista – 
Tel 3273- 2876

 4- CEC Profa. Amélia Correa 
Franco Mello – 3 classes – 60 alunos - 

Rua José Elysio Braga da Silveira, 
42 – Vila Piedade – Tel 3272-3289

 5- CEC Profa. Iracema de Oliveira 
– 80 alunos - Rua José Malavazzi, 47 
– Vila Belo Horizonte – Tel 3272-3287

O Centro Social Irmã Madalena 
está com vagas abertas para dez cur-
sos que envolvem tanto jovens como 
adultos. São eles:

• Economia Doméstica (a par-
tir dos 13 anos)

• Informática (a partir dos 13 
anos)

• Dança (a partir dos 13 anos)
• Crochê (a partir dos 13 anos)
• Xadrez (a partir dos 13 anos)
• Capoeira (de 13 a 18 anos)
• Inglês (de 13 a 18 anos)
• Artes (de 13 a 18 anos)
• Teatro (de 13 a 18 anos)
• Técnica e Prática de lazer e 

recreação (de 14 a 21 anos)

Contribuir para o desenvolvi-
mento humano e a inclusão social, 

através de ações socioeducativas, 
culturais e esportivas, que melho-
ram a qualidade de vida e o fortale-
cimento dos vínculos familiares, fo-
mentando a autonomia para o pleno 
exercício da cidadania são os objeti-
vos do Centro Social Irmã Madalena 
(CESIM).

Todos os cursos são destinados 
aos moradores do Bairro Taboãozi-
nho, Gramados, Aeroporto e Nova 
Era. Os interessados devem compa-
recer na sede do CESIM, onde tam-
bém serão realizadas as aulas, na rua 
Hélio Ayres Marcondes, n. 17, bair-
ro Taboãozinho. Portando RG, CPF 
e Comprovante de endereço. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (15) 3273-2094.

CECS ABREM INSCRIÇõES PARA 
ALUNOS NO DIA 4 DE FEVEREIRO

CESIM OFERECE VAGAS PARA 
10 CURSOS GRATUITOS 


