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culose recebe prêmio da Secretaria 
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Projeto tira crianças e adoles-
centes em situação de rua, além 
de incentivar o retorno aos es-
tudos e a participação em pro-
jetos sociais. Tudo isso, ajuda 
essas crianças no caminho de 
um futuro melhor!

SEMANA DO IDOSO

Programação será 
especial

Gabinete - Pág.46

ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA ETEC

Educação - Pág.04

INCÊNDIO E PREVENÇÃO 
ESTABElECIMENTOS quE RECEBEM PúBlICO DEVEM TER VISTORIA DA PREfEITuRA E AlVARá DOS BOMBEIROS

Gabinete - Pág.03

Saúde - Pág.46



Página 2 28/09/2013

Funcionários da Prefeitura trabalham na pavimentação da rua Dr. Virgílio de Rezende. Serão investidos mais de R$ 1mi em obras de recapeamento.
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CAPiTão DoS BoMBEiRoS ExPliCA CoMo é o TRABAlho DE PREVEnção DE inCênDioS REAlizADo EM ConJunTo CoM o MuniCíPio

Há nove meses, na Cidade de Santa 
Maria, Rio Grande do Sul, aconteceu um 
incêndio que matou 242 pessoas em uma 
casa noturna. A repercussão desse fato la-
mentável movimentou todo o país, para 
que não houvesse mais acontecimentos 
desse tipo.

Em Itapetininga, foi realizado, ainda no 
começo do ano, um trabalho de fiscaliza-
ção em bares e casas noturnas. O objetivo 
foi verificar os estabelecimentos que fun-
cionam sem o alvará da Prefeitura e sem a 
vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Porém, acidentes não se restringem 
apenas a bares e casas noturnas. Todos os 
estabelecimentos que recebem o público 
de uma maneira geral devem possuir os re-
quisitos mínimos e vistoria dos Bombeiros 
para a segurança das pessoas. 

O alvará expedido pelo Corpo de Bom-
beiros, é um atestado que garante a segu-
rança do todos os cidadãos. Conversamos 
com o Capitão do Corpo de Bombeiros de 
Itapetininga, Paulo Monteiro Filho, para 
explicar à população sobre o trabalho de 
prevenção realizado por toda a corporação. 
Segundo o Cap. Monteiro, para evitar tra-
gédias, “é necessário Cumprir e fazer cum-
prir o que exige a Legislação Vigente (De-
creto Estadual 56.819/11) de prevenção e 
combate à incêndio, bem como atender as 
demais determinações municipais para a 
liberação do alvará municipal de licença e 
funcionamento.

importância do alvará expedido 
pelo Corpo de Bombeiros

A importância do Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) é a certe-
za que a edificação possui as condições 
de segurança contra incêndio e abando-
no de local previstos na legislação vi-
gente.

Estabelecimentos que precisam de 
um alvará de segurança

Exceto as edificações de uso exclusiva-
mente unifamiliares, as demais edificações 
que recebem público, deverão possuir o 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB), bem como eventos de caráter 
temporário. 

Em uma situação de perigo, como o 
cidadão deve agir?

É preciso manter a calma, identificar 
as saídas de emergência, permanecer abai-
xado para se proteger da fumaça e gases 
quentes e tentar se locomover até uma das 
saídas de emergência.

Para quem necessita de alvará, 
como é o processo?

Para aperfeiçoar a gestão e melhorar a 
qualidade dos serviços de segurança contra 

incêndio, prestados pelo Corpo de Bombei-
ros no Estado de São Paulo. Foi desenvol-
vido um sistema informatizado para gestão 
das atividades de segurança contra incên-
dio, conhecido como Via Fácil - Bombeiro. 

Sendo assim, o usuário precisa acessar o si-
te: www.ccb.policiamilitar.sp.gov.br. Neste 
sistema, o interessado poderá solicitar seu 
processo de regularização, efetuar a im-
pressão da documentação, pagamento de 
emolumentos e acompanhar o andamento 
dos serviços prestados de sua casa ou es-

critório, bastando acessar a rede de alcance 
mundial (internet). Uma edificação com o 
AVCB válido e cumprindo as exigências 
referentes às condições de abandono em 
caso de emergência e respeitando o limite 
de população máximo nos casos de local 
de reunião pública, demonstra a seriedade 
com a qual os responsáveis encaram a se-
gurança de funcionários e frequentadores.

Alguns estabelecimentos que 
necessitam de alvará

Estabelecimentos Comerciais, Tem-
plos Religiosos, Bares, Casas, Noturnas, 
Parques, Circos, Festas, apresentações ar-
tísticas, etc.

Fiscalização Municipal
É obrigação da Prefeitura Municipal 

de Itapetininga fiscalizar os estabeleci-
mentos e confirmar se os documentos 
(AVCB, Licença de funcionamento) estão 
atualizados. Vamos todos nos prevenir.  
IncêndIo Mata!!

Balanço da vacinação antirráBica
Secretaria de Saúde

DATA CãES GAToS ToTAl

23/09/2013 906 110 1.016

24/09/2013 789 49 838

25/09/2013 942 116 1.058

26/09/2013 942 85 1.027

ToTAl 3.579 360 3939
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o VETERAno Do RoCk, MARCElo noVA E ouTRoS MúSiCoS ConSAGRADoS SE APRESEnTAM GRATuiTAMEnTE PARA A PoPulAção

O Teatro do SESI Itapetininga 
apresenta, no dia 28/09, sábado, às 
20h, os consagrados músicos Tu-
nai e Wagner Tiso, a dupla leva ao 
palco o show Saudade da Elis, que 
reúne sucessos eternizados na voz 
da cantora Elis Regina, como As 
Aparências Enganam (Tunai/Sérgio 
Natureza), O Bêbado e a Equilibris-
ta (João Bosco/Aldir Blanc), Maria, 
Maria (Milton Nascimento/Fernan-
do Brant) e O Trem Azul (Lô Bor-
ges/Ronaldo Bastos). 

Marcelo Nova, veterano do Ro-
ck Brasileiro, chega ao SESI Ita-
petininga no próximo dia 29/09, 
domingo, às 19h. Neste show, 
acompanhado por sua banda, ele 
interpreta canções da sua intensa 
carreira solo, como Carpinteiro do 
Universo, Rock and Roll e Pastor 
João e a Igreja Invisível, além das 
músicas A Balada do Perdedor e 
Faça a Coisa Certa, resultado da 
parceria com Raul Seixas. 

Serviço

Tunai e Wagner Tiso
Data e horário: 28/09, sábado, 
às 20h
Classificação indicativa: livre 
Gênero: música popular

Marcelo nova
Data e horário: 29/09, 
domingo, às 19h
Classificação indicativa: 10 
anos
Gênero: música rock

informações: (15) 3275-7949
Entrada gratuita – os 
ingressos serão distribuídos 
1 hora antes do início da 
apresentação

local: Teatro do SESI 
Itapetininga - av. Padre 
Antonio Brunetti, 1.360, Vila 
Rio Branco

EtEc aBrE inscriçõEs para vEstiBulinho
Secretaria de Cultura e Turismo

A partir do dia 1 de outubro, 
abrem as inscrições para o Vestibu-
linho da ETEC “Darcy Pereira de 
Moraes”. Ao todo, são 240 vagas, 
em seis cursos diferentes. As ins-
crições vão até o dia 24 de outubro 
e só podem ser realizadas  pelo site 
www.vestibulinhoetec.com. Confi-
ra os cursos disponíveis:  

São MAiS DE 240 VAGAS DiSPoníVEiS EM SEiS CuRSoS DiFEREnTES. o PERíoDo DE inSCRiçõES VAi Do DiA 1 ATé o DiA 24 DE ouTuBRo

Cursos

Manhã: Ensino Médio 
Integrado com Técnico em 
Administração (40 vagas)
Manhã: Técnico em Enfermagem 
(40 vagas)

Tarde: Técnico em Vestuário (40 
vagas)

noite: Técnico em Segurança do 
Trabalho (40 vagas)

noite: Técnico em Secretariado 
(40 vagas)
noite: Técnico em Turismo 
Receptivo – NOVO CURSO (40 
vagas)

Tunai e Wagner Tiso (cima p/ baixo)
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ReSOlUÇÃO DA SMe nº 662/2013, De 19 De SeTeMBRO De 2013
Dispõe sobre as renovações de matrículas dos alunos de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal, Ma-
ternal e Jardim de Período Parcial e Integral da Educação Infantil, para o ano letivo de 2014 e dá 
outras providências.
O Secretário Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando as orientações contidas na Resolução SE nº 50, de 31/07/2013, 
resolve:-
SEÇÃO I
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 1º - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2014, de alunos frequentes de Berçário I, 
Berçário II, Mini-Maternal, Maternal e Jardim de Período Parcial e Integral da Educação Infantil do 
Sistema Municipal de Ensino serão efetuadas no período de 30 de setembro a 11 de outubro de 2013, 
com assinatura do pai ou responsável na Ficha Cadastral do Aluno, com a apresentação dos seguintes 
documentos:-
I - carteira de vacina atualizada do aluno;
II - comprovante de residência (atualizado).
§ 1º - A renovação de matrícula para o ano de 2014 fica condicionada ao comparecimento do aluno até 
o final do período letivo de 2013, salvo em casos devidamente justificados pelo pai ou responsável e 
deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - O aluno que abandonou a escola ou teve cancelada sua matrícula no ano letivo de 2014 não terá 
vaga assegurada para o ano seguinte, tendo que se submeter ao processo de nova matrícula.
§ 3º - Será considerado abandono o aluno que deixar de frequentar as aulas, sem apresentar justifica-
tiva, diretamente ao diretor da unidade escolar e após notificações à família e ao Conselho Tutelar.
Artigo 2º - As transferências e matrículas de alunos novos de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal, 
Maternal e Jardim de Período Parcial e Integral da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino 
para o ano letivo de 2014, será regulamentada através de Resolução própria a ser publicada.
Artigo 3º - Após serem efetivadas as renovações de matrículas, as Listas de Previsões de Alunos 2014 
- Formação de Classe, deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, na opção disponível, 
no período de 1º de outubro a 14 de novembro de 2013.
SEÇÃO II
INSCRIÇÕES DE ALUNOS NOVOS E TRANSFERÊNCIAS
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
Artigo 4º - As inscrições para o ano letivo de 2014, de alunos novos e transferências do 1º ano do En-
sino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino serão efetuadas no período de 14 a 18 de outubro 
de 2013, através de requerimento numerado da própria unidade escolar, contendo a assinatura do pai 
ou responsável, dirigido ao diretor da unidade escolar, com a apresentação dos seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência.
§ 1º - Os alunos candidatos ao ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental deverão completar 06 (seis) 
anos até 30/06/2014.
§ 2º - As referidas inscrições serão apenas para as unidades escolares que atendem até o 1º ano do 
Ensino Fundamental.
Artigo 5º - Os alunos frequentes de uma escola municipal que precisarem ser transferidos para outra 
escola municipal terão prioridade sobre as matrículas novas, em qualquer época do ano, desde que 
haja vaga.
Artigo 6º - Os alunos que frequentam o Jardim das unidades escolares de Educação Infantil terão 
prioridade através de transferência para cursar o 1º ano das escolas que atendem classes de Educação 
Infantil ao 1º ano.
Parágrafo Único - Este artigo não se aplica às unidades escolares setorizadas.
Artigo 7º - As crianças inscritas serão classificadas, da maior para a menor idade, em 02 (duas) listas:-
Lista I - alunos que concorrem à vaga para transferência;
Lista II - crianças candidatas às matrículas novas.
Parágrafo Único - A classificação será divulgada na unidade escolar no dia 23 de outubro de 2013.
Artigo 8º - No período de 23 a 30 de outubro de 2013, mediante a classificação dos inscritos e do 
número de vagas existentes, serão efetuadas as matrículas, que deverão ser registradas na Lista de 
Previsão de Alunos de 2014 - Formação de Classe.
§ 1º - Quando houver empate na classificação dos inscritos, a preferência se dará ao aluno de maior 
idade.
§ 2º - Para a efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão apresentar, obrigatoriamente, 
cópias dos seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de vacina atualizada;
III - comprovante de residência.
§ 3º - As crianças matriculadas de acordo com o artigo 8º frequentarão as aulas a partir do primeiro 
dia letivo de 2014.
Artigo 9º - Após o inicio do ano letivo de 2014, serão abertas novas inscrições, no período de 10 a 21 
de fevereiro de 2014, seguindo as orientações do artigo 4º desta Resolução.
§ 1º - A classificação será divulgada no dia 25 de fevereiro de 2014, da maior para a menor idade, de 
acordo com o número de vagas existentes nas classes já formadas de 1º Ano.
§ 2º - A classificação permanecerá durante todo o ano letivo de 2014.
Artigo 10 – No período de 25 a 28 de fevereiro de 2014, mediante classificação dos inscritos, serão 
efetivadas as matrículas, para as classes já formadas e onde existirem vagas.
Parágrafo Único - As crianças inscritas após a data de 03 de março de 2014 serão inseridos na Lista I 
ou II, no final das classificações, obedecendo à ordem de chegada.
Artigo 11 - Após serem efetivadas as matrículas dos novos e as transferências, as Listas de Previsões 
de Alunos 2014 - Formação de Classe, deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, na 
opção disponível, no período de 1º de outubro a 14 de novembro de 2013.
Artigo 12 - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução 
SME nº 497/2012, de 1º de Outubro de 2012.

GERaLdo MIGUEL dE MacEdo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ReSOlUÇÃO SMe nº 663/2013, De 19 De SeTeMBRO De 2013

Dispõe sobre as inscrições para transferências e de novos alunos através do Sistema Central de Vagas 
para o Período Integral e Parcial das EMEIs e EMEIFs do Sistema Municipal de Ensino, para o ano 
letivo de 2014 e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, re-solve:
Artigo 1º - As inscrições para transferências e de novos alunos, para o ano letivo de 2014, serão 
efetuadas através do Sistema Central de Vagas e contará com crité-rios específicos de inscrição, aos 
interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas constantes nesta Resolução.
SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - No período de 06 a 14 de novembro de 2013, as EMEIs e EMEIFs receberão as inscrições 
de transferências e de novos alunos, para crianças de 04 (quatro) meses a 05 (cinco) anos, para classes 
de Berçário, Mini-Maternal, Maternal e Jar-dim em período integral e parcial.
§ 1º - As inscrições deverão ser efetuadas diretamente na unidade escolar. O pai e/ou responsável 
deverá procurar a unidade escolar mais próxima de sua residência.
§ 2º - O horário de atendimento ao público será estipulado pela própria unidade escolar, devendo ser 
de no mínimo 06 (seis) horas, o qual deverá ser publicado e fixado, a fim de dar ampla divulgação.
Artigo 3º - É vedada a efetuação de mais de uma inscrição. O Sistema Central de Vagas não permite 
mais de uma inscrição, levando em consideração os dados da certidão de nascimento da criança.
§ 1º - Caso ocorra erro de digitação e a efetuação de mais de uma inscrição, será considerada a mais 
recente, sendo a anterior cancelada automaticamente.
§ 2º - As crianças atendidas através de Ordem Judicial terão as suas inscrições “canceladas”, por se-
rem consideradas como atendidas.
Artigo 4º - As inscrições deverão ser efetuadas pela mãe ou responsá-vel legal, devendo apresentar os 
seguintes documentos:
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência;
III - comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal, se possuir;
IV - comprovante de renda, se possuir;
V - cartão do Programa Bolsa-Família, se possuir;
VI - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, 
contendo a etapa e o período que irá frequentar no ano letivo de 2014;
VII - certidão de nascimento de outros filhos menores de 14 anos, se possuir.
§ 1º - Não será exigida cópia dos documentos, devendo ser apresentados os originais, onde serão con-
feridos e devolvidos a mãe ou responsável legal.
§ 2º - A mãe ou o responsável legal que for autônomo e não possuir com-provante de trabalho e/ou 
comprovante de renda deverá preencher de próprio punho a Declaração existente na Unidade Escolar, 
estando de acordo com o artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade Documental”, citado 
no artigo 5º desta Resolução.
Artigo 5º - A mãe ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as pena-lidades na apresentação dos 
documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III 
do Código Penal, “Da Falsidade Documental”:-
Da Falsidade Ideológica
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declara-ção falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 
3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.”
Artigo 6º - A mãe ou responsável legal deverá efetuar a inscrição em apenas uma unidade escolar 
do Sistema Municipal de Ensino, indicando até 20 (vinte) opções de escolas de sua preferência, em 
ordem crescente.
§ 1º - Os dados da inscrição e as opções indicadas poderão ser altera-dos durante o período de inscri-
ção, se necessário, sendo considerada a última atualização.
§ 2º - A inscrição somente poderá ser alterada na unidade escolar que foi efetuada.
Artigo 7º - A inscrição poderá ser efetuada através de procuração devida-mente assinada pela mãe ou 
responsável legal, tutor ou guardião, apresentando juntamente a documentação exigida no artigo 4º. O 
procurador será responsável por todos os dados informados no ato da inscrição.
SEÇÃO II
CRITÉRIOS PARA PERÍODO
INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 8º - Todos terão direito a concorrer à vaga de período integral ou parcial, independente de 
comprovação de trabalho.
Parágrafo Único - O horário de aula da vaga de período parcial, não poderá ser escolhido no momento 
da inscrição.
SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 9º - Os inscritos nos termos do artigo 4º serão classificados cronologicamente de acordo com a 
ordem de inscrição e para fins de desempate obedecer-se-á aos seguintes critérios:-
I - Menor Renda Familiar;
II - Maior quantidade de filhos menores de 14 (catorze) anos;
III - Mãe ou responsável legal acima de 50 (cinquenta) anos;
IV - Maior idade da criança.
Artigo 10 - O processamento do Sistema Central de Vagas leva em consideração a classificação dos 
inscritos, de acordo com o artigo 9º e seus incisos, percorrendo as suas indicações (opções), tentando 
atender sempre a sua melhor in-dicação (opção), ou seja, o lugar mais próximo possível da residência, 
caso houver vaga disponível na unidade escolar.
SEÇÃO IV
CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ATENDIDOS
Artigo 11 - A divulgação dos resultados e os períodos de matrícula se-guirão o seguinte cronograma:-
a) - Divulgação da Listagem dos Atendidos – dia 19/11/2013.
b) - Período de Matrícula – de 19 a 22/11/2013.
Artigo 12 - A listagem dos atendidos será afixada nas unidades escolares, devendo a mãe ou respon-
sável legal tomar ciência do resultado do processamento.
Artigo 13 - A mãe ou o responsável legal do inscrito deverá comparecer no período estipulado no 
cronograma, na unidade escolar onde teve a opção atendida, para efetivar a matrícula.
§ 1º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula no prazo estipulado, implicará na desis-
tência da vaga atendida, sendo automaticamente cancelada a inscrição pelo próprio sistema.
§ 2º - Os inscritos que tiverem suas inscrições canceladas pela não efetivação de matrícula no prazo 
estipulado, poderão se inscrever a partir do mês de fevereiro de 2014, para concorrer às possíveis 
vagas durante todo o ano letivo de 2014.
§ 3º - As vagas remanescentes do não comparecimento dos inscritos atendidos para efetivação das 
matrículas, serão oferecidas para inscrições a partir de fevereiro de 2014.
Artigo 14 – No ato da matrícula, a mãe ou responsável deverá apre-sentar os seguintes documentos:-
I - cópia da certidão de nascimento;
II - cópia da carteira de vacina atualizada;
III – cópia do comprovante de residência;
IV – cópia do comprovante de trabalho da mãe ou do responsável legal;
V - quando for transferência, apresentar a declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, 
contendo a etapa e o período que frequenta no ano letivo de 2014;
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Artigo 15 - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e não for atendido terá garantida a sua 
vaga na unidade escolar onde se encontrava matri-culado no ato da inscrição.
§ 1º - O aluno que concorrer a uma vaga de transferência e tiver uma de suas opções atendidas, somen-
te perderá a vaga da unidade escolar de origem (vaga potencial) a partir do momento da efetivação da 
matrícula na unidade escolar atendida.
§ 2º - A mãe ou responsável que não efetuar a matrícula, caso a opção atendida não seja de seu inte-
resse, permanecerá na vaga de sua unidade escolar de origem, onde tem assegurado.
§ 3º - O não comparecimento para a efetivação da matrícula será aplicado automaticamente às regras 
previstas do artigo 15, parágrafos 1º e 2º, implican-do no cancelamento automático da inscrição pelo 
sistema e a vaga será considerada remanescente.
SEÇÃO V
DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR
RESPONSABILIDADES
Artigo 16 - O diretor da unidade escolar deverá atualizar no Sistema Central de Vagas, no período de 
23 a 25 de outubro de 2013, o número de vagas por etapa e período a serem oferecidas.
Parágrafo Único - Será de total responsabilidade do diretor da unidade escolar a conferência e a atu-
alização das vagas constantes no sistema. Não caberá a secretaria a atualização através de e-mail ou 
telefone.
Artigo 17 - No período de efetivação de matrícula, será de total res-ponsabilidade do diretor da 
unidade escolar atendida, informar no Sistema Central de Vagas o comparecimento e a matrícula do 
inscrito atendido.
§ 1º - O diretor que não cumprir o prazo estipulado deverá encaminhar Memorando protocolado dire-
tamente ao Departamento de Gestão Escolar, esclarecendo os motivos.
§ 2º - A secretaria utiliza os dados da criança, desde sua inscrição, até o comparecimento ou não com-
parecimento para efetivar a matrícula em relatórios encaminhados para o Poder Judiciário.
Artigo 18 - Após o período de efetivação de matrícula, o diretor deve-rá imprimir o relatório de 
transferência expedida de sua unidade escolar, para atua-lização do prontuário dos alunos que foram 
transferidos para outra unidade escolar.
Artigo 19 - As matrículas deverão ser registradas nas Listas de Previsões de Alunos 2014 - Formação 
de Classe, devendo ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alu-nos (PRODESP), na opção de digita-
ção disponível, no período de 18 de novembro a 03 de dezembro de 2013.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20 - De acordo com o Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento 
Geral de Alunos do Estado de São Paulo e a Deliberação nº 02/00 que dispõe sobre o Cadastramento 
Geral dos Alunos, as unidades escolares deverão digitar todos os alunos no Sistema de Cadastro de 
Alunos.
Artigo 21 - Fica vedada a exclusão de matrícula de aluno que não com-pareceu ou abandonou a unida-
de escolar, sendo obrigatório o lançamento desses registros nas opções específicas, disponibilizadas 
no Sistema de Cadastro de Alunos.
Artigo 22 - O prazo final para as unidades escolares concluírem a digitação das matrículas de seus 
alunos, para o ano letivo de 2014, encerra-se em 10 de de-zembro de 2013.
Artigo 23 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 24 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução 
da SME nº 524/2013, de 26 de junho de 2013.

GERaLdo MIGUEL dE MacEdo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ReSOlUÇÃO DA SMe nº 664/2013, De 19 De SeTeMBRO De 2013
Dispõe sobre as matrículas, renovações e transferências do 1º ao 5º ano e do 7º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e renovações dos Centros de Educação Complementar do Sistema Municipal de Ensino, 
para o ano letivo de 2014 e dá outras providências.
O Secretário Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando as orientações contidas na Resolução SE nº 50, de 31/07/2013, 
resolve:-
SEÇÃO I
INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
ENSINO FUNDAMENTAL
Artigo 1º - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2014, de alunos frequentes em 2013, 
do 1º ao 5º ano e do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, serão efetuadas automaticamente, devendo 
ser validadas por assinatura do pai ou responsável, no período de 30 a 11 de outubro de 2013, com a 
apresentação do comprovante de residência (atualizado).
§ 1º - A renovação de matrícula para o ano de 2014 fica condicionada ao comparecimento do aluno até 
o final do período letivo de 2013, salvo em casos devidamente justificados pelo pai ou responsável e 
deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - O aluno que abandonou a escola ou não compareceu no ano letivo de 2013, não terá vaga asse-
gurada para o ano seguinte na mesma unidade escolar, tendo que se submeter ao processo de inscrição, 
conforme previsto na Resolução SME nº 616/2013, de 28 de agosto de 2013.
§ 3º - Será considerado abandono o aluno que deixar de frequentar as aulas, sem apresentar justifica-
tiva, diretamente ao diretor da unidade escolar e após notificações à família e ao Conselho Tutelar.
Artigo 2º - Os alunos concluintes de 5º ano do sistema municipal de ensino serão encaminhados para 
a rede estadual, conforme disciplina a Resolução da SME nº 633/2013, de 09 de setembro de 2013.
Artigo 3º - As matrículas para o 1º ano das unidades escolares que atendem do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental para o ano letivo de 2014 serão efetuadas no período de 14 a 25 de outubro de 2013.
§ 1º - Até o dia 7 de outubro de 2013 as unidades escolares receberão as listas com alunos da Edu-
cação Infantil do Sistema Municipal de Ensino para o 1º ano, fornecido pela Secretaria Municipal 
de Educação, setorizados de acordo com o endereço informado pelo pai ou responsável na unidade 
escolar de origem.
§ 2º - As matrículas serão efetuadas automaticamente, devendo ser validadas por assinatura do pai ou 
responsável, com a apresentação do comprovante de residência (atualizado).
§ 3º - Caso não concorde com a unidade escolar encaminhada, o pai ou responsável poderá solicitar 
transferência, no período de 06 a 15 de janeiro de 2014, conforme artigo 10.
§ 4º - O pai ou responsável poderá cancelar sua matricula, devendo assinar uma declaração de desis-
tência na própria unidade escolar.
Artigo 4º - As matrículas para o 2º ano das unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensi-
no Fundamental para o ano letivo de 2014 serão efetuadas no período de 14 a 25 de outubro de 2013.
§ 1º - Até o dia 7 de outubro de 2013 as unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino 
Fundamental receberão as listas com alunos do 1º ano do Sistema Municipal de Ensino para o 2º ano, 
fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, setorizados de acordo com o endereço informado 
pelo pai ou responsável na unidade escolar de origem.
§ 2º - As matrículas serão efetuadas automaticamente, devendo ser validadas por assinatura do pai ou 
responsável, com a apresentação do comprovante de residência (atualizado).
§ 3º - Caso não concorde com a unidade escolar encaminhada, o pai ou responsável poderá solicitar 
transferência, no período de 06 a 15 de janeiro de 2014, conforme artigo 10.
§ 4º - O pai ou responsável poderá cancelar sua matricula, devendo assinar uma declaração de desis-
tência na própria unidade escolar.
Artigo 5º - As matrículas de 1º ano do Ensino Fundamental, deverão ser registradas nas Listas de Pre-
visões de Alunos 2014 - Formação de Classe, devendo ser digitados no Sistema de Cadastro de Alunos 
na opção de digitação disponível, no período de 1º de outubro a 14 de novembro de 2013.

Artigo 6º - As novas matrículas e as renovações do 2º ao 5º ano e do 7º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, deverão ser registradas nas Listas de Previsões de Alunos 2014 - Formação de Classe, devendo 
ser digitados no Sistema de Cadastro de Alunos na opção de digitação disponível, no período de 18 de 
novembro a 03 de dezembro de 2013.
Artigo 7º - A digitação dos alunos aprovados e retidos do Ensino Fundamental no Sistema de Cadastro 
de Alunos será no período de 02 a 20 de dezembro de 2013, impreterivelmente.
Artigo 8º - O Resultado Final dos alunos aprovados e retidos do Ensino Fundamental deverá ser afi-
xado na unidade escolar no dia 13 de dezembro de 2013, para conhecimento dos pais ou responsáveis.
§ 1º - Deverá ser enviada uma cópia do Resultado Final à Secretaria Municipal de Educação no dia 
10 de dezembro de 2013.
§ 2º - Os pedidos de reconsideração do Resultado Final deverão ser requeridos, por escrito, à direção 
da unidade escolar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013 pelo pai ou responsável.
§ 3º - O Parecer do Conselho de Classe deverá ser emitido conforme os parágrafos 4º e 5º do artigo 5º 
da Deliberação CEE nº 11/96 e encaminhado a Secretaria Municipal de Educação até 19 de dezembro 
de 2013.
Artigo 9º - O Quadro de Aproveitamento Escolar – Ano Letivo 2013, para fins de estatística deverá 
ser enviado a Secretaria Municipal de Educação até o dia 19 de dezembro de 2013, com cópia para o 
Departamento de Gestão Escolar.
SEÇÃO II
TRANSFERÊNCIA
ENSINO FUNDAMENTAL
Artigo 10 - As unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino receberão, no período de 06 a 15 de 
janeiro de 2014, inscrições de alunos do Ensino Fundamental candidatos às transferências.
Parágrafo Único - No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - requerimento do pai ou responsável, solicitando a inscrição para o aluno concorrer a uma vaga de 
transferência;
II - declaração da unidade escolar onde o aluno está matriculado;
III - certidão de nascimento;
IV - comprovante de residência.
Artigo 11 - De acordo com as vagas existentes os alunos inscritos serão classificados na seguinte 
conformidade:
I - Lista I - alunos que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, dentro da área de abrangência do 
setor;
II - Lista II - alunos que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, fora da área de abrangência do 
setor;
III - Lista III - alunos de outras unidades escolares dentro da área de abrangência do setor;
IV - Lista IV - alunos de outras unidades escolares fora da área de abrangência do setor.
Parágrafo Único - Os alunos dos incisos I, II, III e IV serão classificados da maior para a menor idade.
Artigo 12 - A classificação será feita pela própria unidade escolar e será divulgada no dia 20 de janeiro 
de 2014, em conformidade com o artigo 10, incisos I, II, III, IV e Parágrafo Único.
Artigo 13 - As matrículas serão efetuadas no período de 20 a 30 de janeiro de 2014, de acordo com o 
número de vagas.
Artigo 14 - Os candidatos inscritos e classificados que não forem atendidos permanecerão na lista de 
classificação e serão informados à medida que surgirem vagas durante o ano letivo de 2014.
Artigo 15 - Durante o ano letivo de 2014, havendo outros candidatos à transferência, estes serão in-
seridos após o último classificado de cada Lista de Classificação I, II, III e/ou IV de acordo com os 
critérios estabelecidos no artigo 11 desta resolução.
Artigo 16 - Os candidatos inscritos e classificados e os cadastrados que não forem atendidos terão suas 
inscrições canceladas ao término do ano letivo de 2014.
SEÇÃO III
INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
ATIVIDADE COMPLEMENTAR - CEC
Artigo 17 - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2014, de alunos frequentes em 2013, em 
atividade complementar dos Centros de Educação
Complementar, serão efetuadas no período de 10 a 18 de outubro de 2013, com a assinatura do pai ou 
responsável, na Ficha Cadastral do Aluno, com a apresentação do comprovante de residência (atua-
lizado).
Parágrafo Único - A renovação de matrícula para o ano de 2014 fica condicionada ao comparecimento 
do aluno até o final do período letivo de 2013, salvo em casos devidamente justificados pelo pai ou 
responsável e deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 18 - As inscrições para o ano letivo de 2014, para atividade complementar nos Centros de 
Educação Complementar de alunos novos e transferências, serão efetuadas no período de 10 a 14 de 
fevereiro de 2014, através de requerimento numerado, contendo a assinatura do pai ou responsável, 
dirigido ao diretor, com a apresentação dos seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência.
III - declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, contendo a série/ano e o período que irá 
frequentar no ano letivo de 2014;
Artigo 19 - As crianças inscritas serão classificadas, da maior para a menor idade, em 02 (duas) listas:-
I - Lista I - alunos que concorrem à vaga para transferência;
II - Lista II - crianças candidatas às matrículas novas.
Parágrafo Único - A classificação será divulgada no Centro de Educação Complementar no dia 17 de 
fevereiro de 2014.
Artigo 20 - No período de 17 a 21 de fevereiro de 2014, mediante a classificação dos inscritos e do 
número de vagas existentes, serão efetuadas as matrículas.
§ 1º - Quando houver empate na classificação dos inscritos, a preferência se dará ao aluno de maior 
idade.
§ 2º - Para a efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão apresentar, obrigatoriamente, 
cópias dos seguintes documentos:-
I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência.
Artigo 21 - As renovações deverão ser registradas nas Listas de Previsões de Alunos 2014 - Formação 
de Classe, devendo ser digitados no Sistema de Cadastro de Alunos na opção de digitação disponível, 
no período de 18 de novembro a 03 de dezembro de 2013.
SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 22 - De acordo com o Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento 
Geral de Alunos do Estado de São Paulo e a Deliberação nº 02/00 que dispõe sobre o Cadastramento 
Geral dos Alunos, as unidades escolares deverão digitar todos os alunos no Sistema de Cadastro de 
Alunos.
Artigo 23 - Fica vedada a exclusão de matrícula de aluno que não compareceu ou abandonou a unidade 
escolar, sendo obrigatório o lançamento desses registros nas opções específicas, disponibilizadas no 
Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 1º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula foi efetivada e que não compareceu às aulas 
no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo subsequente ao 
registro da matrícula do aluno, sem apresentar justificativa para ausências, a escola deverá efetuar 
o lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a 
liberar a vaga reservada.
§ 2º - Para as matrículas efetivadas após o dia 17/02/2014, o registro de “Não Comparecimento” 
(N.COM), deverá ser efetuado, obrigatoriamente depois de 10 (dez) dias consecutivos de ausências 



Página 728/09/2013

não justificadas, considerando como primeiro dia letivo para o aluno aquele subsequente ao da efeti-
vação de sua matrícula.
§ 3º - Quando a contagem dos 10 (dez) dias consecutivos de ausências não justificadas coincidirem 
com o período destinado a férias ou recesso escolar, a escola deverá dar continuidade à contagem dos 
dias apenas a partir do próximo dia letivo.
§ 4º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação dos bancos de dados para 
envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível utilizar a opção de “Não Compareci-
mento” (N.COM) para as matrículas efetuadas antes da referida data-base, no Sistema de Cadastro 
de Alunos.
Artigo 24 - O prazo final para as unidades escolares concluírem a digitação das matrículas de seus 
alunos em continuidade de estudos, para o ano letivo de 2014, encerra-se em 10 de dezembro de 2013.
Artigo 25 - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 27 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução 
SME nº 498/2012, de 1º de outubro de 2012.

GERaLdo MIGUEL dE MacEdo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA De ReUnIÃO DA DIReTORIA DO COMDeMA, Re-
AlIzADA àS 16 hORAS DO DIA 23/09/2013

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, se-
cretário, representante da OAB/SP; Guilherme Inoue, representante da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; Wilson Rodrigues, representante da SABESP; Ana Paula Santos, Engenheira Florestal.
Andamentos
O COMDEMA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 2.452/1985, torna público os andamentos:
Comparecimento de representante da empresa Duratex S.A. para prestar informações sobre questões 
ambientais de Itapetininga.
Comparecimento de representante da Secretaria do Meio Ambiente de Itapetininga para esclarecimen-
tos acerca dos depósitos irregulares de lixo ao redor de Itapetininga, valendo como ressalva a vocação 
natural destes pontos para receberem os Ecopontos, que deveriam ser implantados ainda este ano, em 
virtude do enquadramento no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Requerimentos:
Protocolo nº 30.998-056/2013 – Deferido, compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), confor-
me Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 377/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 33.782-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 34.009-056/2013 – Autorizado poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 34.206-056/2013 – Deferido, compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), confor-
me Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 36.341-056/2013 – Autorizado o transplante, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 36.941-056/2013 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 37.161-138/2013 – Deferido, mediante reposição ambiental no local, na razão de 1:1 
(exótica), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 37.281-056/2013 – Autorizado poda, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 38.086-056/2013 – Deferido, mediante reposição ambiental no local, na razão de 1:1 
(exótica), conforme Lei Municipal nº 2.949/1989.

VIGIlÂnCIA SAnITARIA MUnICIPAl
DeSPAChO DA DIReTORIA 25 De SeTeMBRO 2013
PRODUTOS e SeRVIÇOS RelACIOnADOS à SAúDe

lAUDA nº25

DeFeRIMenTO De lICenÇA De FUnCIOnAMen-
TO InICIAl -ÁReA De AlIMenTOS

(Prot.1204/2013. Proc.0193/2013- atividade - captação, tratamento de distribuição de água - TOP 
FÉRTIL IND. DE FERTILIZANTES LTDA).
(Prot. 2686/2012. Proc.0369/2012 - atividade -  bar - Nicolau E GOMES BAR LTDA – ME)
(Prot. 1968/2013. Proc. 0314/2013 - atividade -  padaria - ELIETE TEODORO –ME).
(Port. 1920/2013. Proc.0305/2013 - atividade - bar - FELICIDADE CAMARGO RAMOS DE OLI-
VEIRA).
 (Prot.4168/2013. Proc.0356/2013 - atividade -  açougue -  PAULO HENRIQUE VERNARELLI – 
ME).

InDeFeRIMenTO De FUnCIOnAMenTO InICIAl – ÁReA De AlIMenTO
(Prot. 4186/2013. Proc. 0352/2013 - atividade - restaurante - SILVIO ROCHEL DE OLIVEIRA RE-
FEIÇOES).

AlTeRAÇAO De DADOS CADASTRAIS – RAzÃO SOCIAl- ÁReA De AlIMenTO
(Prot. 4171/2013. Proc. 0277/2011 -  atividade - com. de varejo balas   - DOCERAMA COMERCIO 
DE PRODUTOS LTDA – ME).

CAnCelAMenTO De lICenÇA/CADASTRO De FUn-
CIOnAMenTO – ÁReA De lIMenTOS

(Prot. 4091/2013. Proc. 0018/2009 -  atividade - Lanchonete - ELIANA BITTAR MASCHIETO – 
ME).
(Prot. 4176/2013. Proc. 0146/2007 -  atividade - mercearia - B.M. COMERCIO DE PROD. ALIM.E 
ARMARINHOS LTDA – ME)(
(Port.4179/2013. Proc.0318/2004 - atividade - minimercado - MAPA MERCADO LTDA – ME).
(Prot.4188/2013. Proc. 0173/2009 - atividade - com. atacado. Alimentos - D.C. S. DOS SANTOS – 
ME)
(Prot.4190/2013. Proc. 0222/2011 -  atividade -  com. ataca. De frutas - JOSIANE CRISTINA MEI-
RA – EPP).

AlTeRÇÃO De DADOS CADASTRAIS - ASSUn-
ÇAO De R. TÉCnICA ÁReA DA SÁúDe

(Prot.1112/2013. Proc.0110/2007-atividade -médica - FELIPE THIBES GALVÃO P.M. I. NÚCLEO 
DE ATENÇAO SAÚDE DA CRIANÇA).

CAnCelAMenTO De lICenÇA / CADASTRO De FUn-
CIOnAMenTO – ÁReA  De SAúDe

( Prot. 4092/2013. Proc. 0381/2010 - atividade -  controle de pragas - M. B. DESINSETIZADORA 
– ME).

DeFeRIMenTO De RenOVAÇÃO De lICenÇA De FUn-
CIOnAMenTO - ÁReA DA SAúDe

( Prot. 4049/2013. Proc.1357/2003 -  atividade- médica -  P. P. M. - U.S. F. CHAPADINHA).
(Prot. .1112/2013.Proc. 0110/2007 -  atividade - médica - P.M. I. -  NÚCLEO DE ATENÇAO SAÚDE 
DA CRIANÇA).
(Prot. 3060/2013. Proc.1129/1997 -  atividade -  médica - CLAUDIO BARSANTI WEY).

(Prot. .3016/2013. Proc. 0063/2004-  atividade - psicologia - EGLE RAMOS DA CONCEIÇÃO).
(Prot. 4023/2013. Proc.0090/2004 -  atividade - serv.  Radiologia - I.D.S - INST. DE DIAGUINÓSTI-
COS DE SOROCABA LTDA).
(Prot. 4022/2013. Proc.0088/2004 - atividade posto de coleta - I D. S - INST. DE DIAGUINÓSTICO 
DE SOROCABA LTDA).
(Prot. 4021/2013. Proc. 0087/2004 -  atividade -  terapêutica - I.D. S. - INSTITUTO DE DIAGNÓS-
TICOS DESOROCABA LTDA).
(Prot. 4023/2013. Proc. 0223/2004 -  atividade - serv. Mamógrafo -  I. D. S - UNIDDADE DE DIA-
GUINÓSTICOS SOROCABA LTDA).
(Prot. 3035/2013. Proc. 0081A/2007 - atividade controle de pragas - G. F. CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS LTDA- ME).
(Prot. 3080/2103. Proc. 0174/2009 -  com. varejo de artigos de ótica -  ÓTICA VANESSA LTDA – 
ME).
(Prot. 3093/2013. Proc. 1461/1996 - atividade -  comércio varejo de artigos de ótica -  ÓTICA NICO-
LAS M. SALVADOR – ME).
(Prot. 4050/2013. Proc. 0028/2004 - atividade - clínica médica - CAPS II PREFEITURA M. DE ITA-
PETININGA).

GERaLdo FoRtES SoBRInHo
DIR. VIGILâNCIA SANITáRIA

PROCeSSO ADMInISTRATIVO DISCIPlInAR
Autos nº 004/2013
Decreto nº 996/2013
O SECRETáRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, ILMO. SR. DR. ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, 
nos termos do Decreto Municipal nº 996/2013, que versa sobre delegação de competência, arquivar o 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº  004/2013.
 Itapetininga, 24 de setembro de 2013. 

ELIEL RaMoS MaURÍcIo FILHo
SECRETáRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

InSTAURAÇÃO De PROCeSSO ADMInISTRATIVO DISCIPlInAR
Autos nº 011/2013
Portaria nº 68/2013
O SECRETáRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, ILMO. SR. DR. ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, 
nos termos do Decreto Municipal nº 996/2013, que versa sobre delegação de competência, para instau-
rar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, para apurar eventual responsabilidade relativa 
ao Requerimento nº.  32919/2013, conforme Portaria nº 68, de 24 de janeiro de 2.013.
 Itapetininga, 24 de  setembro de 2013. 

ELIEL RaMoS MaURÍcIo FILHo
    SECRETáRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PROCeSSO De ReMOÇÃO InFORMATIzADO - AnO leTIVO 2014
A Secretaria Municipal de Educação de Itapetininga informa sobre as etapas do Processo de Remoção 
Informatizado de Professores e Diretores da Rede Municipal de Ensino, obedecendo as seguintes 
datas:
ETAPA I – Inscrição dos candidatos, em 02 (duas) vias, na própria Unidade Escolar no período de 
30/09 à 01/10/2013;
ETAPA II – Publicação da classificação dos candidatos inscritos no dia 18/10/2013 no Semanário 
Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br e 
afixada na Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua Padre Albuquerque, 940 – Centro;
ETAPA III – Os candidatos classificados terão 02 (dois) dias de prazo para interpor recurso protocola-
do – dias 21/10 e 22/10/2013, das 9:00 às 17:00 horas na Secretaria Municipal de Educação;
ETAPA IV – Publicação da classificação definitiva dos candidatos inscritos no dia 31/10/2013 no 
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site da Prefeitura www.itapetininga.
sp.gov.br e afixada na Secretaria Municipal de Educação;
ETAPA V – Remoção Especial para os Diretores e Professores declarados adidos através de Resolu-
ções da SME, no dia 12/11/2013, na Secretaria Municipal de Educação;
ETAPA VI – Publicação das vagas iniciais e potenciais no dia 15/11/2013 no Semanário Oficial do 
Município de Itapetininga, divulgada no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br e afixada na 
Secretaria Municipal de Educação;
ETAPA VII – Os candidatos inscritos e interessados deverão efetuar as indicações das vagas, no 
formulário próprio, em 02 (duas) vias, para concorrer ao processo nos dias 18/11 a 20/11/2013, na 
Secretaria Municipal de Educação;
ETAPA VIII – Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 13/12/2013 no Sema-
nário Oficial do Município de Itapetininga, divulgado no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.
br e afixado na Secretaria Municipal de Educação.

GERaLdo MIGUEL dE MacEdo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ReSOlUÇÃO DA SMe nº 668/2013, De 25 De SeTeMBRO De 2013
Disciplina o Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica do Sistema 
Municipal de Ensino, para o Ano Letivo de 2014, nos termos dos artigos 29, 30, 31, 32 e 37 da Lei 
Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
O Secretário Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:-
Artigo 1º - O Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica do Sistema 
Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2014, será através de Sistema Informatizado e contará com 
os critérios específicos de inscrição aos interessados, de acordo com a classificação, as vagas e a in-
dicação e obedecerá às normas constantes nesta Resolução.
Artigo 2º - O Concurso de Remoção para os Professores de Educação Física e Professores do Ensino 
Fundamental II, será regulamentado através de Resolução própria.
Artigo 3º - O Concurso de Remoção, disposto nos artigos 29, 30, 31, 32 e 37 da Lei Complementar nº 
03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007, far-se-á através de tempo 
de serviço e títulos.
SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - Terão direito a inscrição para o Concurso de Remoção, todos os Professores I e II e os 
Diretores de Educação Básica, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga.
§ 1º - A inscrição para o Concurso de Remoção será feita pelo próprio candidato ou por meio de pro-
curação devidamente constituída.
§ 2º - O Professor ou seu procurador deverá efetuar sua inscrição em 02 (duas) vias na própria Uni-
dade Escolar, nos dias 30/09 e 01/10/2013. As inscrições dos professores deverão ser entregues na 
Secretaria Municipal de Educação nos dias 30/09 e 01/10 pelo Diretor da Unidade Escolar, das 8h30’ 
às 11h00’ e das 14h30’ às 17h30’.
§ 3º - Os Diretores de Educação Básica farão suas inscrições em 02 (duas) vias no período de 30/09 
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a 01/10/2013, das 08:30 h às 11:00 h e das 14:30 h às 17:30 h, na Secretaria Municipal de Educação.
§ 4º - Os Professores admitidos em sede provisória estarão automaticamente inscritos.
§ 5º - Fica vedada a inscrição para Remoção do candidato que estiver afastado, do seu campo de 
atuação, nos termos do artigo 114, alterado pela emenda nº 11 de 22/10/2001, da Lei Orgânica do 
Município de Itapetininga, de 05/04/1990.
I – Somente será aceita a inscrição no Processo de Remoção do candidato, afastado sem vencimentos, 
após publicação no Semanário Oficial do Município de Itapetininga da Portaria do retorno do efetivo 
exercício.
§ 6º - Fica vedada a inscrição para Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica afas-
tados por motivo de licença saúde por tempo indeterminado e readaptado.
Artigo 5º - O docente efetivo em regime de acumulação de cargos será inscrito em cada unidade esco-
lar de sua lotação com a indicação do vínculo.
Artigo 6º - A inscrição para o Concurso de Remoção será instituída com:
I – Requerimento registrando todos os dados solicitados, dirigido ao Secretário Municipal de Educa-
ção;
II – Títulos para fins de classificação protocolados até 30/06/2013:
a) Pedagogia, Doutorado, Mestrado, Pós-graduação e de Curso de Aperfeiçoamento e/ou Es-
pecialização no campo de atuação, com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas, no máximo 1 
(um) curso por ano;
b) Cursos de Extensão Cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas, a partir de 2009, 
relacionados com o campo de atuação, realizados sem prejuízo das atividades escolares no máximo 32 
(trinta e duas) horas por ano;
c) Cursos de Extensão Cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas, até um mínimo de 
08 (oito) horas, a partir de 2009, relacionados com o campo de atuação e realizados sem prejuízo das 
atividades escolares, no máximo 02 (dois) cursos por ano;
d) Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2009 pelas Resoluções da 
SME de nº 188/2009, de 23/03/2009, nº 374/2009, de 25/08/2009, nº 392/2009, de 08/09/2009, nº 
393/2009, de 08/09/2009, nº 394/2009, de 08/09/2009, nº 434/2009, de 15/10/2009 – alterada pela 
Resolução SME nº 449/2009, de 20/10/2009; 
e) Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2010 pelas Resoluções da 
SME de nº 168/2010, de 19/03/2010, nº 213/2010, de 19/04/2010 e nº 225/2010, de 03/05/2010;
f) Os certificados de cursos remunerados e os realizados em horário de trabalho, não serão 
considerados para fins de pontuação.
III – Tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal de Itapetininga até 30/06/2013, será 
acrescido ao requerimento do candidato, desde que já apresentado na referida data.
Parágrafo Único - Os Professores que ingressaram através do Concurso Público nº 001/2011, após 
30/06/2013, obedecerão a ordem de classificação do mesmo. 
SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E DA CLASSIFICAÇÃO
Artigo 7º - A avaliação dos títulos será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 8º - Os pontos decorrentes da avaliação dos títulos serão situados na escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos e obedecerão aos seguintes critérios:
I - Quanto ao tempo de serviço;
II - Quanto aos títulos, relativos ao campo de atuação.
Artigo 9º - Os pontos serão contados no Magistério Público do Município de Itapetininga, quanto ao 
tempo de serviço, pelo qual o candidato solicitou sua inscrição, até 30/06/2013, desde que não utili-
zado anteriormente em outro cargo.
§ 1º - No cargo ou função de Professor I e II, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Período até 08/09/93, 0,005 (cinco milésimos) ponto por dia;
II - Após 09/09/93, somente no campo de atuação de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 0,005 
(cinco milésimos) ponto por dia;
III - Após 09/09/93, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, fora do campo de atuação, 
0,001 (um milésimo) ponto por dia.
IV – Tempo de serviço como professor eventual, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, 
no campo de atuação, 0,001 (um milésimo) ponto por dia até 30/06/2013, desde que apresentado até 
esta data, exclusivamente ao Professor que ingressou até 30/06/2013, desde que não utilizados ante-
riormente em outro cargo.
§ 2º - No cargo ou função de Diretor de Educação Básica, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Itapetininga, 0,001 (um milésimo) por dia;
II - Tempo de serviço no cargo ou função de Diretor de Educação Básica, 0,005 (cinco milésimos) 
ponto por dia.
Artigo 10 - Quanto aos títulos, relativos ao campo de atuação, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Habilitação em Pedagogia, na área específica de sua atuação - 10 (dez) pontos;
II - Diploma de Doutor, correspondente ao campo de atuação - 7,0 (sete) pontos;
III - Diploma de Mestre, correspondente ao campo de atuação - 5,0 (cinco) pontos;
IV - Pós-graduação na área especifica de sua atuação - 4,0 (quatro) pontos;
V - Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização, no campo de atuação com duração mínima de 180 
(cento e oitenta) horas - 3,0 (três) pontos, no máximo 1(um) curso por ano;
VI - 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;
VII - Curso de Extensão Cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas, até um 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 atualização de pontos nos incisos VI e VII, deste artigo, só serão considerados os 
cursos realizados, a partir de 2009, pelos órgãos que compõem a estrutura básica da Secretaria de 
Estado da Educação, pela Secretaria Municipal da Educação de Itapetininga e/ou por entidade de 
reconhecida idoneidade e capacidade com elas conveniadas.
§ 2º - Será vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem os incisos II, III, IV, V, VI e 
VII, idêntica denominação e/ou idênticos conteúdos.
§ 3º - Serão contados os cursos diretamente relacionados com o campo de atuação e realizados sem 
prejuízo das atividades escolares e/ou realizados em horário de trabalho, mediante apresentação do 
diploma ou certificado ou declaração de conclusão e histórico escolar.
§ 4º - Será vedada a atribuição de pontos ao curso que se caracteriza como condição para ocupação do 
cargo, conforme previsto no artigo 24, § 4º da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela 
Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
§ 5º - Os cursos utilizados para ingresso, não serão considerados para fins de classificação.
Artigo 11 - Os candidatos serão classificados seguindo a ordem decrescente da soma dos pontos obti-
dos na avaliação dos títulos e tempo de serviço.
Parágrafo Único - Ocorrendo empate na soma dos pontos, observar-se-á, para fins de desempate, a 
seguinte ordem de preferência:
I - Maior idade;
II - Maior número de filhos;
III - Menor número de RG.
Artigo 12 – A divulgação da classificação de que trata o artigo 11, será no dia 18/10/2013, no Sema-
nário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada na 
Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º - O resultado da classificação caberá recurso pelo candidato e protocolado na Secretaria Munici-
pal de Educação, nos dias 21/10 e 22/10/2013, das 09h às 17h.
§ 2º - A não manifestação, por parte do candidato, no período previsto no “caput” deste artigo, terá 
como ratificado seus pontos, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.

§ 3º - A classificação definitiva, avaliados os recursos interpostos, será publicada no dia 31/10/2013 
no Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e 
afixada na Secretaria Municipal de Educação. 
SEÇÃO III
DA REMOÇÃO ESPECIAL
Artigo 13 – Os professores declarados adidos por resolução específica (de acordo com a Resolução 
SME nº 226/2013, de 01 de fevereiro de 2013) serão classificados em lista preferencial e participarão 
de remoção especial, nos termos dos incisos I e II, artigo 45, da Lei Complementar nº 03/1998, alte-
rada pela Lei Complementar nº 21/2007.
Artigo 14 – Os professores e diretores declarados adidos participarão de remoção especial no dia 
12/11/2013, às 9:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 15 – As vagas remanescentes do Concurso de Remoção Especial serão oferecidas aos inscritos 
no Concurso de Remoção.  
SEÇÃO IV
DAS VAGAS
Artigo 16 - As vagas relacionadas para o Concurso de Remoção compreenderão as vagas iniciais e 
potenciais, como segue:
I - As iniciais são as existentes, em decorrência de classes vagas, exonerações, readaptações, aposen-
tadorias e as remanescentes do concurso de remoção especial;
II - As potenciais são as resultantes das inscrições efetuadas para o Concurso de Remoção.
Parágrafo Único – As vagas de classes de Educação de Jovens e Adultos – EJA, não serão oferecidas 
no Concurso de Remoção.
Artigo 17 - A Secretaria Municipal de Educação dará ampla divulgação da relação de vagas, a serem 
oferecidas aos candidatos inscritos no Concurso de Remoção sendo publicada no dia 15/11/2013 no 
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afi-
xada na Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Único - A inscrição do candidato não garante a participação no Processo de Remoção, pois 
depende da indicação da (s) Unidade (s) Escolar (s).
SEÇÃO V
DA INDICAÇÃO
Artigo 18 - Somente os candidatos inscritos poderão participar da Indicação das Vagas nos dias 18/11 
a 20/11/2013, na Secretaria Municipal de Educação, das 09h às 18h. 
§ 1º - O Professor ou Diretor que fizer a indicação, havendo vaga para sua opção, estará oficialmente 
removido para unidade indicada.
§ 2º - O candidato deverá indicar a(s) opção(s) por ordem de preferência, de acordo com o formulário 
específico, definindo a(s) Unidade(s) Escolar(s) discriminando o segmento de interesse (Ensino In-
fantil ou Ensino Fundamental) para a(s) qual(is) gostaria de ser removido e informar se tem tempo de 
atuação na Unidade Escolar indicada.
I - No ato da indicação o candidato que não declarar o segmento (Educação Infantil ou Ensino Funda-
mental) de sua escolha, terá o cancelamento da mesma.
II - Uma vez que o candidato tenha feito sua indicação (mesmo por engano) e esta for atendida, a 
escolha será considerada oficializada.
III - Nas Unidades Escolares que atendem até o 1º ano do Ensino Fundamental, o candidato deverá 
indicar o segmento de Educação Infantil concorrendo para o 1º ano de acordo com a classificação na 
Unidade Escolar.
IV – Os candidatos com sede provisória no ano letivo de 2013 que não foram atendidos em sua indica-
ção ou deixarem de indicar, escolherão as vagas remanescentes do Concurso de Remoção.
§ 3º - Os candidatos que indicarem escolas que contam com Laboratório de Informática, estarão cien-
tes da utilização deste recurso no horário regular de aula.
§ 4º - O candidato que não fizer a indicação da (s) Unidades (s) Escolar (s) no prazo divulgado estará 
automaticamente excluído do Sistema Informatizado de Remoção.
§ 5º - O candidato que não observar os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução será 
considerado desistente do Concurso de Remoção
SEÇÃO VI
DO CONCURSO DE REMOÇÃO
Artigo 19 - O Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 13/12/2013 no Semaná-
rio Oficial do Município de Itapetininga, divulgado no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixado no 
Departamento Técnico Pedagógico.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 20 - Através do Concurso de Remoção os Docentes poderão alterar a jornada de trabalho, con-
forme atuação em classes e/ou escolas de Educação Infantil para Ensino Fundamental ou vice-versa, e 
em conseqüência será também alterada a tabela de vencimentos para maior ou menor valor, nos termos 
dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar nº 03 de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, 
de 05/10/2007.
Artigo 21 - O Professor e/ou Diretor de Educação Básica que estiver afastado de seu campo de atuação 
e se remover para jornada de trabalho maior ou menor, passará a receber na nova situação, no momen-
to que reassumir o cargo em que é titular.
Artigo 22 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se removeu por permuta nos últi-
mos 03 (três) anos (2011, 2012 e 2013) não poderá participar da Remoção, de acordo com o Parágrafo 
Único, do artigo 34, da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 
21, de 05/10/2007.
Artigo 23 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se remover, nos termos que rege 
esta Resolução, não poderá participar do processo de Remoção por permuta no ano de 2014. 
Artigo 24 - A Secretaria Municipal de Educação e os Diretores de Educação Básica darão ampla di-
vulgação e conhecimento do cronograma e da Resolução que disciplinará todos os atos do Concurso 
de Remoção para o ano letivo de 2014.
Artigo 25 - O ato de inscrição por parte do candidato implicará no conhecimento e compromisso de 
aceitação desta Resolução e demais normas disciplinadoras do concurso.
Parágrafo Único - O candidato removido deverá estar ciente de sua participação nos projetos e/ou 
atividades existentes na nova sede de exercício.
Artigo 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 27 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução 
da SME nº 504/2012, de 03 de outubro de 2012.

GERaLdo MIGUEL dE MacEdo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

eDITAl De nOTIFICAÇÃO
- Através do presente EDITAL fica a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição munici-
pal 24.913 e do CNPJ nº08.378.865/0001-06, com ramo de atividade de “comércio varejista de bici-
cletas e consertos em geral”,  NOTIFICADA (notificação nº1.156/2013), nos termos dos artigos 195 
e 197 do Código Tributário Nacional combinado com as disposições constantes no artigo 398 da Lei 
Complementar Municipal nº13 de29 de dezembro de 2003 (CTM),  no prazo de 10 (dez) dias, a apre-
sentar na Prefeitura Municipal de Itapetininga – Divisão Tributária a seguinte documentação fiscal:
1. Livro de registro de notas fiscais de prestação de serviços correspondente ao período de 
Janeiro de 2008 até a presente data;
2. Notas Fiscais de prestação de serviços correspondente ao período de Janeiro de 2008 até a 
presente data;
3. Comprovantes de recolhimento de ISSQN, referente ao período de Janeiro de 2008 até a 
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presente data;
4. Extrato mensal de recolhimento de ISSQN do Simples Nacional (PGDAS), referente ao 
período de Janeiro de 2008 até a presente data;
5. Declaração Anual do Simples Nacional, referente ao período de Janeiro de 2008 até a pre-
sente data.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, IMPLICA-
RA EM SANÇÕES LEGAIS, CONFORME DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR Nº13 DE 29.12.2003, 
PRINCIPALMENTE O QUE DETERMINA O ARTIGO 437 DO C.T.M. , OU SEJA, MULTA.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De: AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 200/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal 
n. 2-14.889-41-82 e do CPF/CNPJ n.021.259.088-08 com o ramo de atividade de “COMÉRCIO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E PRESAÇÃO DE SERVIÇOS”, com paradeiro desco-
nhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei 
Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 149,40 
(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), mais os respectivos acrésci-
mos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 13.904 de 20 de março de 
2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante no 
artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 20 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De: AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 199/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
0-18.058-00-00 e do CPF/CNPJ n.02.854.096/0001-80, com o ramo de atividade de “COMÉRCIO VA-
REJISTA DE APARELHOS ELÉTRICOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com 
o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário 
Municipal, no valor de R$ 149,40 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CEN-
TAVOS), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado 
sob o n. 13.916 de 20 de março de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.02 
da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 20 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De: AUTO De InFRAÇÃO e IMPOSIÇÃO De MUlTA
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa de 
n. 137/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 22.505 e do 
CPF/CNPJ n. 198.066.418-84, com o ramo de atividade de “ALUGUEL DE TRAJES CERIMONIAIS 
E ORNAMENTAÇÃO”, com paradeiro desconhecido no município, no valor de R$ 419,84 (Quatro-
centose dezenove reais e oitenta e quatro centavos) conforme constante na alínea “b” do inciso III 
do artigo 437 da L.C. 13/2003 por deixar de atender Notificação previamente aplicada nos termos do 
artigo 398 da mesma Lei Complementar.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De: nOTIFICAÇÃO
- Fica a empresa com Inscrição Municipal 0-22-505-00-00 NOTIFICADA (notificação nº1.160/2013), 
no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar na Prefeitura Municipal de Itapetininga – Divisão Tributária a 
seguinte documentação fiscal:
1. Livro de registro de notas fiscais de prestação de serviços correspondente ao período de 
junho de 2012 até a presente data;
2. Notas Fiscais de prestação de serviços correspondente ao período de junho de 2012 até a 
presente data;
3. Comprovantes de recolhimento de ISSQN, referente ao período de junho de 2012 até a 
presente data;
- Fundamento: Nos termos dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional combinado com as 
disposições constantes artigo 398 da Lei Complementar Municipal nº 13 de 29 de dezembro de 2003 
–C.T.M.
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De: nOTIFICAÇÃO

- Fica a empresa com Inscrição Municipal 0-29.304-00-00 NOTIFICADA (notificação nº 1.065/2013), 
no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar na Prefeitura Municipal de Itapetininga – Divisão Tributária a 
seguinte documentação fiscal:
1. Livro de Registro de Notas Fiscais de Prestação de Serviços correspondente ao período de 
Agosto de 2011 até a presente data;
2. Notas Fiscais de Prestação de Serviços correspondente ao período de Agosto de 2011 até a 
presente data
3. Comprovantes de Recolhimento de ISSQN, referente ao período de Agosto de 2011 até a 
presente data;
4. Extrato Mensal de Recolhimento de ISSQN do Simples Nacional (PGDAS), referente ao 
período de Agosto de 2011 até a presente data;
5. Declaração Anual do Simples Nacional, referente ao período de Agosto de 2011 até a pre-
sente data.
- Fundamento: Nos termos dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional combinado com as 
disposições constantes artigo 398 da Lei Complementar Municipal nº 13 de 29 de dezembro de 2003 
–C.T.M.
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De: AUTO De InFRAÇÃO e IMPOSIÇÃO De MUlTA
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa 
de n. 92/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 23.358 e 
do CPF/CNPJ n. 294.237.598-15, com o ramo de atividade de “BORRACHARIA”, com paradeiro 
desconhecido no município, no valor de R$ 419,84 (Quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro 
centavos) conforme constante na alínea “a” do inciso IV do artigo 437 da L.C. 13/2003 por deixar 
de atender Notificação previamente aplicada nos termos do artigo 398 da mesma Lei Complementar.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 25 de setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

eDITAl De:  AUTO De InFRAÇÃO e nOTIFICAÇÃO De lAnÇAMenTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lan-
çamento de n. 275/2013 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 
0-23.931-00-00 e do CPF/CNPJ n. 144.835.778-08, com o ramo de atividade de “Oficina Mecânica”, 
com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II 
do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, 
no valor de R$ 920,52 (Novecentos e Vinte Reais e Cinqüenta e Dois Centavos), mais os respectivos 
acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 14.948 de 26 de março 
de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 14.01 da lista de serviços constante 
no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento 
dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos 
fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão 
lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código 
Tributário Municipal. 
Itapetininga, 26 de Setembro de 2013.

LUIz caRLoS caRdoSo
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

 

eXTRATO De 1º TeRMO De ADITAMenTO De COn-
VÊnIO  -  PROCeSSO nº 36065/2013

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATARIA : BANCO BRADESCO S/A: 
ASSINATURA: 24.09.2013 OBJETO: 1º Termo  de Aditamento ao Convênio celebrado para a conces-
são de empréstimos nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao Consumidor, mediante 
desconto em folha de pagamento, em favor dos servidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  
VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 24/09/2013, prorrogáveis por iguais períodos, 
respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. Itapetininga, 24 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRE FIoRES coSta.
PREFEITO MUNICIPAL

eDITAl De ChAMAMenTO – 101/2013 
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 a 04 de outubro 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:– VIGIA – Ref. 04

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ALEX ANDERSON GOULART 24.196.707-7 45º
JEFERSON ROLIM 30.926.520-4 46º
JOSÉ TADEU RAIMUNDO DE GOES 6.235.627 47º
AMAURI DE OLIVEIRA 14.300.497 48º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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eDITAl De ChAMAMenTO – 102/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 a 04 de outubro 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:– AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Ref. 09

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARIANA CAMARGO DA SILVA 47.185.442-617º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eXTRATO De 1º TeRMO De ADITAMenTO De COn-
VÊnIO  -  PROCeSSO nº 36065/2013

CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga.  COSIGNATARIA : BANCO BRADESCO S/A: 
ASSINATURA: 24.09.2013 OBJETO: 1º Termo  de Aditamento ao Convênio celebrado para a conces-
são de empréstimos nas modalidades de Crédito Pessoal e/ou Crédito Direto ao Consumidor, mediante 
desconto em folha de pagamento, em favor dos servidores da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  
VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 24/09/2013, prorrogáveis por iguais períodos, 
respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. Itapetininga, 24 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRE FIoRES coSta.
PREFEITO MUNICIPAL

eDITAl De ChAMAMenTO – 101/2013 
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 a 04 de outubro 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:– VIGIA – Ref. 04

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ALEX ANDERSON GOULART 24.196.707-7 45º
JEFERSON ROLIM 30.926.520-4 46º
JOSÉ TADEU RAIMUNDO DE GOES 6.235.627 47º
AMAURI DE OLIVEIRA 14.300.497 48º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 102/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 a 04 de outubro 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:– AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Ref. 09

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
MARIANA CAMARGO DA SILVA 47.185.442-617º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 015/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(a) candidato(a) habilitado(a) no 
Processo Seletivo Simplificado PROJOVEM URBANO/2012, abaixo relacionadas para que compareça 
munido(a) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 30/09/2013 a 04/10/2013, no ho-
rário 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 na Contratação pelo Regime C.L.T.
Informamos que os chamamentos e contratações ocorrerão de acordo com as necessidades do PROGRA-
MA PROJOVEM URBANO/2012.
Cargo: EDUCADOR – EDUCADOR PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
Alessandra Cristina Salem de Campos 33.202.277-8 7º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 25 de Setembro de 2013.

Vanda BEnEdIta LEME RoManHa
COORDENADOR DO PROJOVEM URBANO 2012

PRoF. GERaLdo MIGUEL dE MacEdo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 26/2013 

(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS) - 
Processo n°. 43/2013, que objetiva a contratação de empresa para O FORNECIMENTO DE CONCRE-
TO USINADO - secretaria de OBRAS E SERVIÇOS, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que 
ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
CONCRETARIA SUL LTDA - EPP
CNPJ: 05.117.422/0001-65

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITáRIO

VALOR 
TOTAL

01 2.000 M³
CONCRETO USINADO – CONSU-
MO 250 KG DE CIMENTO POR 
METRO CÚBICO

R$ 272,0000 R$  544.000,00

Itapetininga, 23 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº. 59/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n°. 90/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  EM SERVI-
ÇOS DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO COM PARES DE LENTE) 
PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS  CARENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO SOCIAL DE SO-
LIDARIEDADE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao 
proponente:

MARCOS FERREIRA MARICATO - ME
CNPJ: 16.791.046/0001-06

ITEM QUANT. UND DESCRIÇÃO VALOR 
UNITáRIO

VALOR 
TOTAL

01 550 UN ÓCULOS COM LENTES MONOFOCAIS 
ACRÍLICAS INCOLOR, GRAU ESFÉRICO 
DE 0,25 A 4 GRAUS E CILÍNDRICO ATÉ 2 
GRAUS, AS ARMAÇÕES DEVERÃO SER 
PARA INFANTO-JUVENIL E ADULTO, EM-
PRESA FORNECERá OS ÓCULOS COM 
ESTOJO E FLANELA ALÉM DE DISPONI-
BILIZAR O MÍNIMO DE 10 MODELOS DI-
FERENTES DE ARMAÇÕES.

R$ 65,00 R$ 35.750,00

02 200 UN OCULOS COM LENTES MONOFOCAIS 
ACRILICAS INCOLOR, GRAU ESFÉRICO 
DE 4,25 á 12 GRAUS E CILINDRICO ACI-
MA DE 2 GRAUS, AS ARMAÇÕES DEVE-
RÃO SER PARA INFANTO - JUVENIL E 
ADULTO, A EMPRESA FORNECERá OS 
OCULOS COM ESTOJO E FLANELA ALÉM 
DE DISPONIBILIZAR O MINIMO DE 10 
MODELOS DIFERENTES DE ARMAÇÕES.

R$ 85,00 R$ 17.000,00

03 150 UN OCULOS COM LENTES MONOFOCAIS 
ACRILICAS INCOLOR, GRAU
ESFÉRICO ACIMA DE 12 GRAUS E CI-
LINDRICO ACIMA DE 2 GRAUS, AS AR-
MAÇÕES DEVERÃO SER PARA INFANTO 
- JUVENIL E ADULTO. A EMPRESA FOR-
NECERá OS OCULOS COM ESTOJO E 
FLANELA ALÉM DE DISPONIBILIZAR O 
MINIMO DE 10 MODELOS DIFERENTES 
DE ARMAÇÕES.

R$ 75,00 R$ 11.250,00

04 300 UN ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS ACRILI-
CAS INCOLOR, GRAU ESFERICO DE 0,25 
A 12 GRAUS E CILINDRICO ACIMA DE 2 
GRAUS, AS ARMAÇÕES DEVERÃO SER 
PARA INFANTO - JUVENIL E ADULTO. A 
EMPRESA FORNECERá OS OCULOS COM 
ESTOJO E FLANELA ALÉM DE DISPONI-
BILIZAR O MINIMO DE 10 MODELOS DI-
FERENTES DE ARMAÇÕES.

R$ 60,00 R$ 18.000,00

05 250 UN ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS 
ACRILICAS INCOLOR, GRAU
ESFÉRICO DE 0,25 A 12 GRAUS E CILIN-
DRICO ACIMA DE 2 GRAUS, AS ARMA-
ÇÕES DEVERÃO SER PARA INFANTO 
- JUVENIL E ADULTO. A EMPRESA FOR-
NECERá OS OCULOS COM ESTOJO E 
FLANELA ALÉM DE DISPONIBILIZAR O 
MINIMO DE 10 MODELOS DIFERENTES 
DE ARMAÇÕES.

R$ 75,00 R$ 18.750,00

Itapetininga, 25 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 78/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n°. 119/2013, que objetiva a contratação de empresa para APLICAÇÃO DE MASSA ASFáL-
TICA FAIXA “d” DO DER e imprimação ligante betuminoso rr ii c – SECRETARIA DE OBRAS, HO-
MOLOGA todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
CONSTRUTORA MADRI LTDA - CNPJ: 00.359.234/0002-00

Item Descrição Qtde UN Valor/UN Valor
Total



Página 1128/09/2013

1 APLICAÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
BETUMINOSO RR II C COM FORNECIMEN-
TO DA IMPRIMAÇÃO.

M2 150.000 R$1,93 R$ 289.500,00

2 APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA FAIXA 
D DO DER APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA 
“D” DO DER - COM FORNECIMENTO DA 
MASSA ASFáLTICA.

TN 11.250 R$254,90 R$ 
2.867.625,00

R$ 
3.157.125,00

Itapetininga, 23 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 79/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n°. 120/2013, que objetiva a contratação de empresa para O FORNECIMENTO DE MASSA 
ASFáLTICA FAIXA “C” DO DER PARA REALIZAR OPERAÇÕES TAPA-BURACO – SECRETA-
RIA DE OBRAS, HOMOLOGA todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao 
proponente:
CONSTRUTORA MADRI LTDA - CNPJ: 00.359.234/0002-00

Item Descrição Qtde UN Valor/UN Valor
Total

1 MASSA ASFALTICA FAIXA C DER, CONCRE-
TO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

TN 4.000 R$210,00 R$ 840.000,00

R$ 840.000,00

Itapetininga, 23 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 80/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n°. 121/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO D EQUI-
PAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS – SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao pro-
ponente:
DANILO PEREIRA NUNES  ME
CNPJ: 11.656.320/0001-10

ITEM QUAN  UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITáRIO

VALOR TOTAL

1 50 UN EQUIPAMENTO A SER USADO 
PARA EVENTOS COM ATÉ 300 
PESSOAS, COMPREENDENDO 
MEDIDAS MINIMAS:
01 MIXER DE NO MINIMO 12 
CANAIS, ENTRADAS XLR BA-
LANCEADAS COM CABOS 
NECESSáRIOS PARA SEU FUN-
CIONAMENTO.
01 EQUALIZADOR GRAFICO 
STEREO DE NO MINIMO 31 X 
31.
01 AMPLIFICADOR DE POTÊN-
CIA STEREO COM NO MÍNIMO 
DE 2000 WATTS.
04 MICROFONES COM CABO 
OU SEM FIO SM58 OU EQUIVA-
LENTE.
04 PEDESTAIS TIPO GIRAFA 
PARA MICROFONES, COM CA-
CHIMBO.
01 CD PLAYER (DVD) ou NOTE-
BOOK. 
04 CAIXAS DE SOM COM TRÊS 
VIAS OU DUAS VIAS COM TI-
TANIO, COM MÍNIMO DE 500 
WATTS RMS DE POTÊNCIA 
CADA, COM CABOS NECES-
SáRIOS PARA SEU FUNCIONA-
MENTO.
04 PEDESTAIS PARA CAIXAS 
DE SOM. Obs.: A MONTAGEM 
E DESMONTAGEM SERÃO 
POR CONTA DA EMPRESA, 
INCLUINDO TRANSPORTE DE 
TODOS OS EQUIPAMENTOS E 
DIáRIAS DE ALIMENTAÇÃO 
DOS FUNCIONáRIOS.
A EMPRESA DEVERá CUM-
PRIR A RIGOR TODAS AS NE-
CESSIDADES E CASO SEJA 
NECESSáRIO A SECRETARIA 
DE CULTURA E TURISMO SO-
LICITARá ADEQUAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ACORDO COM O 
EVENTO PROGRAMADO.

R$ 470,00 R$ 23.500,00

MARIO JORGE GONÇALVES ITAPETININGA ME
CNPJ: 08.742.620/0001-08

ITEM QUAN  UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITáRIO

VALOR 
TOTAL

2    20 UN EQUIPAMENTO A SER USADO PARA 
EVENTOS DE 100 A 900 PESSOAS SEM 
CONJUNTO MUSICAL. COMPREENDEN-
DO EM MEDIDAS MINIMAS DE:01 MI-
XER DIGITAL DE NO MINIMO 16 CANAIS, 
ENTRADAS XLR BALANCEADAS COM 
CABOS NECESSáRIOS PARA SEU FUN-
CIONAMENTO;01 EQUALIZADOR GRá-
FICO STEREO DE NO MINIMO 31 X 31.CD 
PLAYER (DVD) OU NOTEBOOK01 PROCE-
SADOR DIGITAL DE NO MINIMO 3 VIAS 
STEREO01 AMPLIFICADOR DE POTÊN-
CIA COM NO MINIMO 600 WATTS PARA 
DRIVES01 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 
COM NO MINIMO 3000 WATTS PARA FA-
LANTES DE 12 POLEGADAS01 AMPLIFI-
CADOR DE POTÊNCIA COM NO MÍNIMO 
DE 5000 WATTS PARA OS SUBS DE 18 PO-
LEGADAS.01 AMPLIFICADOR DE POTEN-
CIAS DE NO MINIMO 2.000 WATTS PARA 
MONITORES06 MICROFONES COM CABO 
OU SEM FIO SM58 PARA VOCAL OU EQUI-
VALENTE.06 PEDESTAIS TIPO GIRAFA 
PARA MICROFONES, COM CACHIMBO.01 
CD PLAYER (DVD) OU NOTBOOK04 CAI-
XAS DE SOM COM TRÊS VIAS OU DUAS 
VIAS COM TITANIO, COM MÍNIMO DE 400 
WATTS RMS DE POTÊNCIA CADA, COM 
CABOS NECESSáRIOS PARA SEU FUNCIO-
NAMENTO.04 CAIXAS DE SUB-WOOFER 
DE NO MÍNIMO 1000 WATTS DE POTÊNCIA 
RMS CADA, COM CABOS NECESSáRIOS 
PARA SEU FUNCIONAMENTO.02 CAIXAS 
TIPO SPOT PARA MONITOR DE PALCO, 
COM DUAS OU TRÊS VIAS, COM MÍNI-
MO DE 200 WATTS RMS CADA.01 PALCO 
EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS DE NO 
MINIMO Q-30MEDINDO NO MINIMO 06 
X 04 MS COM PISO DE ALTURA MINIMA 
DE 1M.CONTENDO MINIMO 06 PÉS DIREI-
TOS DE NO MINIMO 04 MS DE ALTURA E 
QUANTIDADE DE PEÇAS MINIMAS PARA 
A MONTAGEM.ESTRUTURA COMPATÍVEL 
A DO PALCO PARA FIXAÇÃO DAS CAIXAS 
DE SOM (PA) 03 TAPADEIRAS NAS CORES 
PRETAS01 LONA DO TETO NA COR BRAN-
CAPLACAS DO PISO NA COR PRETAObs. 
TODAS AS PEÇAS Q-30 E AS DEMAIS PO-
DERÃO SER EM ALUMINIO OU FERRO DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE TÉCNICA 
DO EVENTO EM QUESTÃO.A MONTAGEM 
E DESMONTAGEM SERÃO POR CONTA DA 
EMPRESA, INCLUINDO TRANSPORTE DE 
TODOS OS EQUIPAMENTOS E DIáRIAS DE 
ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONáRIOS.TO-
DOS OS PALCOS DEVERÃO APRESENTAR 
ART COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DO 
EVENTO, ART CONFORME RESOLUÇÃO 
N.º 1.025/99 DO CONFEAA EMPRESA DE-
VERá CUMPRIR A RIGOR TODAS AS NE-
CESSIDADES E CASO SEJA NECESSáRIO 
A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
SOLICITARá ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO 
DE ACORDO COM O EVENTO PROGRA-
MADO.

R$ 1.850,00 R$ 
37.000,00

ITEM QUAN  UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITáRIO

VALOR 
TOTAL

6   30 UN EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO COM-
PREENDENDO O MINIMO: TRAVE DE 
BOX-TRUSS COM MINIMO DE 05X10 E MI-
NIMO DE Q30 DE ALUMÍNIO 04 ELIPSOI-
DAL 04 REFLETORES PC 50006 SET LIGHT 
DE NO MINIMO 1.000 WATTS 02 MINI BRU-
TE 12 REFLETORES PAR LED RGB01 MESA 
DMX (COM CAPACIDADE PARA OPERAR 
TODO O MATERIAL) 02 RACK DIMMER 
DMX COM MINIMO DE 12 CANAIS CADA 
01 MAQUÍNA DE FUMAÇA CABOS E MA-
TERIAIS NECESSáRIOS PARA O FUNCIO-
NAMENTO OPERADOR TÉCNICO DE LUZ 
A MONTAGEM E DESMONTAGEM SERÃO 
POR CONTA DA EMPRESA, INCLUINDO 
TRANSPORTE DE TODOS OS EQUIPA-
MENTOS E DIáRIAS DE ALIMENTAÇÃO 
DOS FUNCIONáRIOS. TODOS OS PALCOS 
DEVERÃO APRESENTAR ART COM AN-
TECEDÊNCIA DA DATA DO EVENTO, ART 
CONFORME RESOLUÇÃO N.º 1.025/99 DO 
CONFEA.A EMPRESA DEVERá CUMPRIR 
A RIGOR TODAS AS NECESSIDADES E 
CASO SEJA NECESSáRIO A SECRETARIA 
DE CULTURA E TURISMO SOLICITARá 
ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO 
COM O EVENTO PROGRAMADO.

R$ 2.200,00 R$ 
66.000,00

DECASOM EVENTOS LTDA - ME
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CNPJ: 14.261.832/0001-76

ITEM QUAN  UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITá-

RIO

VALOR 
TOTAL

3  30 UN EQUIPAMENTO A SER USADO PARA EVENTOS 
DE 100 A 2.000 PESSOAS COM CONJUNTO MU-
SICAL COMPREENDENDO:SONORIZAÇÃO01 
MIXER DIGITAL DE NO MINIMO 16 CANAIS, 
ENTRADAS XLR BALANCEADAS COM CA-
BOS NECESSáRIOS PARA SEU FUNCIONA-
MENTO;01 PROCESSADOR DIGITAL DE NO 
MINIMO 3 VIAS STEREO01 EQUALIZADOR 
GRáFICO STEREO DE NO MINIMO 31 X 31.01 
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA COM NO MINI-
MO 600 WATTS PARA DRIVES01 AMPLICADOR 
DE POTÊNCIA COM NO MINIMO 3000 WATTS 
PARA FALANTES DE 12 POLEGADAS.01 AM-
PLIFICADOR DE POTÊNCIA COM NO MINIMO 
DE 5000 WATTS PARA OS SUBS DE 18 POLEGA-
DAS.02 AMPLIFICADORES DE POTENCIAS DE 
NO MINIMO 2.000 WATTS PARA MONITORES16 
MICROFONES COM CABOS (ou sem fio conforme 
necessidade) E PEDESTAIS, ESPECÍFICOS PARA 
INSTRUMENTOS, PERCUSÃO, BATERIA, VOZ, 
SOPRO E METAIS.01 CUBO DE GUITARRA.01 
CUBO PARA BAIXO01 BATERIA COMPLETA, 
SEM CAIXA E PRATOS05 DIRECT BOX ATIVO 
OU PASSIVO01 CD PLAYER (DVD) OU NOTE-
BOOK04 CAIXAS DE SOM COM DUAS VIAS 
COM TITANIO E 02 FALANTES DE 12 NO MINI-
MO POLEGADAS, COM CABOS NECESSáRIOS 
PARA SEU FUNCIONAMENTO.04 CAIXAS DE 
SUB-WOOFER DE NO MÍNIMO 1600 WATTS DE 
POTÊNCIA RMS CADA, COM CABOS NECES-
SáRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO.04 CAI-
XAS TIPO SPOT PARA MONITOR DE PALCO, 
COM DUAS VIAS, COM MÍNIMO DE 500 WAT-
TS RMS CADA.ILUMINAÇÃO:12 REFLETORES 
COM LAMPADAS PAR FOCO 501 MAQUINA DE 
FUMAÇA DE NO MINIMO 3.000 WATTS DMX01 
MESA DIGITAL DMX PARA AS LAMPADAS E 
MOVING04 MOVING HEAD DE NO MINIMO 
250 WATTSPALCO01 PALCO EM ESTRUTURA 
DE BOX TRUSS DE NO MINIMO Q-30MEDINDO 
NO MINIMO 06 X 04 MS COM PISO DE ALTURA 
MINIMA DE 1M.CONTENDO O MINIMO DE 06 
PÉS DIREITOS DE NO MINIMO 04 MS DE ALTU-
RA E QUANTIDADE DE PEÇAS MINIMAS PARA 
A MONTAGEM.ESTRUTURA COMPATÍVEL A 
DO PALCO PARA FIXAÇÃO DAS CAIXAS DE 
SOM (PA).03 TAPADEIRAS NAS CORES PRE-
TAS01 LONA DO TETO NA COR BRANCAPLA-
CAS DO PISO NA COR PRETA1 PRATICAVEL 2 
X 2 PARA BATERIA Obs. TODAS AS PEÇAS Q-30 
E AS DEMAIS PODERÃO SER EM ALUMINIO 
OU FERRO DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
TÉCNICA DO EVENTO EM QUESTÃO.A MON-
TAGEM E DESMONTAGEM SERÃO POR CON-
TA DA EMPRESA, INCLUINDO TRANSPORTE 
DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DIáRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONáRIOS.TO-
DOS OS PALCOS DEVERÃO APRESENTAR ART 
COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DO EVENTO, 
ART CONFORME RESOLUÇÃO N.º 1.025/99 DO 
CONFEA.A EMPRESA DEVERá CUMPRIR A RI-
GOR TODAS AS NECESSIDADES E CASO SEJA 
NECESSáRIO A SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO SOLICITARá ADEQUAÇÃO DE SER-
VIÇO DE ACORDO COM O EVENTO PROGRA-
MADO.

R$ 
2.550,00

R$ 
76.500,00

ITEM   QUAN  UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNITá-

RIO

VALOR 
TOTAL

4 15   UN EQUIPAMENTO A SER USADO PARA EVEN-
TOS DE 500 A 5.000 PESSOAS COM CONJUN-
TO MUSICAL, COMPREENDENDO MEDIDAS 
MINIMAS:SONORIZAÇÃO02 MIXER DIGITAL DE 
NO MINIMO 32 CANAIS, ENTRADAS XLR BALAN-
CEADAS COM CABOS NECESSáRIOS PARA SEU 
FUNCIONAMENTO;01 PROCESADOR DIGITAL DE 
NO MINIMO 3 VIAS STEREO02 EQUALIZADORES 
GRáFICOS STEREO DE NO MINIMO 31 X 31.03 AM-
PLIFICADORES DE POTÊNCIA COM NO MINIMO 
600 WATTS PARA DRIVES03 AMPLICADORES DE 
POTÊNCIA COM NO MINIMO 3000 WATTS PARA 
OS FALANTES DE 12 POLEGADAS04 AMPLIFICA-
DORES DE POTÊNCIA COM NO MÍNIMO DE 5000 
WATTS PARA OS SUBS DE 18 POLEGADAS.04 AM-
PLIFICADORES DE POTENCIAS DE NO MINIMO 
2.000 WATTS PARA MONITORES32 MICROFONES 
COM CABOS (ou sem fio conforme necessidade) E PE-
DESTAIS ESPECÍFICOS PARA INSTRUMENTOS, 
PERCUSÃO, BATERIA, VOZ, SOPRO E METAIS.02 
CUBOS DE GUITARRAS.01 CUBO PARA BAIXO01 
BATERIA COMPLETA, SEM CAIXA E PRATOS20 
DIRECT BOX ATIVO OU PASSIVO01 CD PLAYER 
(DVD) OU NOTBOOK08 CAIXAS DE SOM COM 
DUAS VIAS COM TITANIO E 02 FALANTES DE NO

R$ 
4.300,00

R$ 
64.500,00

MINIMO 12 POLEGADAS, COM CABOS NECESSá-
RIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO.08 CAIXAS DE 
SUB-WOOFER DE NO MÍNIMO 1600 WATTS DE PO-
TÊNCIA RMS CADA, COM CABOS NECESSáRIOS 
PARA SEU FUNCIONAMENTO.08 CAIXAS TIPO 
SPOT PARA MONITOR DE PALCO, COM DUAS 
VIAS, COM MÍNIMO DE 500 WATTS RMS CADA.01 
CAIXAS PARA GRAVE SIDE DRUMS MODELO SB 
850 ILUMINAÇÃO:12 REFLETORES COM LAMPA-
DAS PAR FOCO 512 REFLETORES COM LAMPA-
DAS PAR FOCO 102 MINI BRUTES COM O MINIMO 
DE 6 LAMPADAS CADA DWE01 MAQUINA DE FU-
MAÇA DE NO MINIMO 3.000 WATTS DMX01 MESA 
DIGITAL DMX PARA AS LAMPADAS08 MOVING 
HEAD DE NO MINIMO 575 WATTS01 MESA DIGI-
TAL DMX PARA OS MOVING08 REPLETOR PAR 64 
LED DE NO MINIMO 3 WATTS02 CANHÕES SEGUI-
DORES DE NO MINIMO 700 WATTSPALCO01 PAL-
CO EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS NO MINIMO 
Q-30MEDINDO NO MINIMO 08 X 06 MS COM PISO 
DE ALTURA DE NO MINIMO 1M.COM AVANÇO 
LATERAL DE NO MINIMO 4X4M COBERTO COM 
PIRAMIDE (TENDA) COM LONA BRANCA PARA 
MESA MONITORA E HOUSE DE NO MINIMO 2 X 
3M PARA MESA DE PA.1 PRATICAVEL DE NO MI-
NIMO 3X2 MTSCONTENDO MINIMO DE 06 PÉS 
DIREITOS DE NO MINIMO 06 MS DE ALTURA E 
QUANTIDADE DE PEÇAS MINIMAS PARA A MON-
TAGEM.ESTRUTURA COMPATÍVEL A DO PALCO 
PARA FIXAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (PA).03 TA-
PADEIRAS NAS CORES PRETAS01 LONA DO TETO 
NA COR BRANCA DE NO MINÍMO 08 X 006 MS-
PLACAS DO PISO NA COR PRETAObs. TODAS AS 
PEÇAS Q-30 E AS DEMAIS PODERÃO SER EM ALU-
MINIO OU FERRO DE ACORDO COM A NECES-
SIDADE TÉCNICA DO EVENTO EM QUESTÃO.A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM SERÃO POR 
CONTA DA EMPRESA, INCLUINDO TRANSPOR-
TE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DIáRIAS DE 
ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONáRIOS.TODOS OS 
PALCOS DEVERÃO APRESENTAR ART COM AN-
TECEDÊNCIA DA DATA DO EVENTO, ART CON-
FORME RESOLUÇÃO N.º 1.025/99 DO CONFEA.A 
EMPRESA DEVERá CUMPRIR A RIGOR TODAS AS 
NECESSIDADES E CASO SEJA NECESSáRIO A SE-
CRETARIA DE CULTURA E TURISMO SOLICITARá 
ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM O 
EVENTO PROGRAMADO.

ITEM    
QUAN  

UNID                                         DESCRIÇÃO VALOR 
UNITá-

RIO

VALOR 
TOTAL
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EQUIPAMENTO PARA GRANDES SHOWS COM 
MEDIDAS MINIMAS DE :SONORIZAÇÃO01 CON-
SOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE NO MINIMO 48 
CANAIS01 PROCESSADOR DIGITAL DE NO MINI-
MO 3 VIAS STEREO01 EQUALIZADOR GRAFICO 
DE NO MINIMO 31 X 3101 CONSOLE DE MIXA-
GEM DIGITAL DE NO MINIMO 48 COM MINIMO 
24 VIAS DE MONITOR01 CONSOLE DE MIXAGEM 
DIGITAL DE NO MINIMO 48 CANAIS01 PROCESA-
DOR DIGITAL DE NO MINIMO 3 VIAS STEREO03 
EQUALIZADORES GRáFICOS STEREO DE MINI-
MO 31 X 31.01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO COM 
DUAS CAIXAS,SENDO UMA DE 4 FALANTES DE 
NO MINIMO 10 POLEGADAS E01 COM 1 FALANTE 
DE NO MINIMO 15 POLEGADAS01 AMPLIFICA-
DOR PARA GUITARRA MODELO JCM 900 OU SIMI-
LAR01 CAIXA PARA GUITARRA MODELO 1960 OU 
SIMILAR01 BATERIA COMPLETA (SEM CAIXA E 
PRATOS)48 MICROFONES COM CABOS (ou sem fio 
conforme necessidade) E PEDESTAIS, ESPECÍFICOS-
PARA INSTRUMENTOS, PERCUSÃO, BATERIA, 
VOZ, SOPRO E METAIS.20 CAIXAS PARA GRAVES 
MODELOS SB 850 OU SB 100020 CAIXAS PARA 
MÉDIO GRAVES MODELOS KF 853, KF 850ou LINE-
ARRAY04 CAIXAS PARA GRAVES MODELO SB 850 
PARA SIDE04 CAIXAS PARA MEDIO GRAVES MO-
DELO KF 853 ou KF 850 PARA SIDE12 CAIXAS MO-
NITORAS MODELOS SM 400, SM222 ou FM150201 
CAIXAS PARA GRAVE SIDE DRUMS MODELO SB 
85007 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 5000 
WATTS06 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 3000 
WATTS06 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 600 
WATTS06 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 2000 
WATTSILUMINAÇÃO01 MESA DIGITAL DMX04 
RACK DE NO MINIMO 12 CANAIS DMX02 Má-
QUINAS DE FUMAÇA DMX02 MINI FAN02 CA-
NHÕES SEGUIDORES DIGITAIS48 REFELETORES 
COM LAMPADAS PAR FOCO 548 REFELETORES 
COM LAMPADAS PAR FOCO 216 PAR 64 LED DE 
NO MINIMO 3 WATTS10 ELIPSOIDAL COM IRIS12 
MOVING HEAD 750TRELIÇAS DE TRUSS PARA 
GRIDEBOX TRUS PARA REFLETORES
Obs.SISTEMA FLY OU LINE ARRAY PARA OS PAs-
PALCO DE NO MINIMO16 X 12 MTS.06 PÉS DIREI-
TOS DE NO MINIMO 10 METROS.COBERTURA EM 
FORMA DE 2 AGUAS OU GEOSPACE, COM LONAS

5   4 UN NA COR BRANCA OUCINZA ANTI-CHAMA.LA-
TERAIS NO CASO DE 2 AGUAS FECHADAS COM 
SOMBRITE OU LONAS NA COR PRETA COM 2 
AVANÇOS LATERAIS DE NO MINIMO 4X43 PRATI-
CAVEL DE NO MINIMO 3X2 MTS02 CAMARINS DO 
TIPO PIRAMIDE OU CONTAINERS FECHADOS EM 
TODOS OS LADOS.PISO EM CHAPA COMPENSA-
DO NAVAL NO MINIMO DE 20MM NA COR PRETA 
SEM ONDULAÇÕES.ALTURA MINIMA DE 2M DO 
CHÃO AO PISO DE PALCO.ESCADA LATERAL EM 
CHAPA DE FERRO COM GUARDA CORPO.02 AN-
DAIMES DE P.A. DE NO MÍNIMO 10 METROS DE 
ALTURA01 HOUSE DE NO MINIMO 4 X 3 METRO-
SObs. TODAS AS PEÇAS Q-30 E AS DEMAIS PODE-
RÃO SER EM ALUMINIO OU FERRO DE ACORDO 
COM A NECESSIDADE TÉCNICA DO EVENTO 
EM QUESTÃO.A MONTAGEM E DESMONTAGEM 
SERÃO POR CONTA DA EMPRESA, INCLUINDO 
TRANSPORTE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS 
E DIáRIAS DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIO-
NáRIOS.TODOS OS PALCOS DEVERÃO APRE-
SENTAR ART COM ANTECEDÊNCIA DA DATA 
DO EVENTO, ART CONFORME RESOLUÇÃO N.º 
1.025/99 DO CONFEA.A EMPRESA DEVERá CUM-
PRIR A RIGOR TODAS AS NECESSIDADES E CASO 
SEJA NECESSáRIO A SECRETARIA DE CULTURA 
E TURISMO SOLICITARá ADEQUAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE ACORDO COM O EVENTO PROGRAMADO.

R$ 
13.000,00

R$ 
52.000,00

Itapetininga, 23 de setembro de 2013.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 81/2013
Processo n°. 122/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIáRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL-  SECRETARIA DE 
TRâNSITO E CIDADANIA, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto 
licitado ao proponente:

MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP
CNPJ: 14.191.875/0001-22

Item Quant. Unid. Descrição VALOR UNI-
TáRIO

VALOR 
TOTAL

1 150 BD TINTA BRANCA A BASE DE RESINA 
METILMETACRILATO, DE ACORDO 
COM A NORMA CET ET SH 14 18 LI-
TROS

R$ 169,00 R$25.350,00

2 100 BD TINTA AMARELA A BASE DE RESINA 
METILMETACRILATO, DE ACORDO 
COM A NORMA CET ET SH 14 – 18L

R$ 170,00 R$17.000,00

3 80 LT SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA 
A BASE DE METILMETACRILATO 18L

R$ 110,00 R$8.800,00

Itapetininga, 23 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 85/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n°. 126/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÃO (TIPO MARMITEX) PARA OS FUNCINáRIOS DA CAMPANHA  DE VACINAÇÃO 
ANTIRRáBICA E MUTIRÕES  DE  CASTRAÇÕES –SECRETARIA DE SAÚDE, HOMOLOGO todo 
o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:

LIDIA RAVACCI ME
CNPJ: 14.367.839/0001-77

Item Quant Unid Descrição VALOR 
UNITáRIO

VALOR 
TOTAL

01 900 SV

MARMITEX. N°09 (GRANDE)
ARROZ E FEIJÃO (TIPO1) OU MACARRÃO, 
LEGUMES, FAROFA, MISTURAS  VARIADAS, 
COMO: CARNE DE FRANGO, BOVINA, PEIXE 
E SUÍNA.
SOBREMESA - DOCES VARIADOS OU FRUTA 
DA ÉPOCA.

R$ 8,1000 R$ 
7.290,00

Itapetininga, 24 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL

TeRMO De ReSCISÃO UnIlATeRAl DO COnVÊnIO n° 40/2013
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, com sede na Praça dos Três Poderes, N.º 1.000 
Jardim Marabá, inscrita no CNPJ Sob o n.º 46.634.291/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa, doravante simplesmente denominada PREFEITURA, 
vem diante do Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, com sede na Rua Dom Joa-
quim nº. 307, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob nº. 50.790.286/0001-24, com Estatuto Social 
aprovado em 06.06.2001, neste Ato representado por seu Presidente OMAR JOSÉ OZI, brasileiro, casa-
do, professor, portador da cédula de identidade nº. 5.514.273 e inscrito no CPF sob nº. 749.291.278-15, 
doravante denominado INSTITUTO, com base no Artigo 78, Incisos I, II,  e XII da Lei Federal N.º 
8.666/93 e suas alterações, RESCISÃO UNILATERAL DO CONVÊNIO Nº. 40/2013, que tem como 
objeto a gestão compartilhada de ações em saúde pública, através da formação de vínculo de cooperação 
para a execução das atividades prevista no plano de trabalho, tendo em vista o Parecer n° 3206/2013-
15 da Secretaria de Negócios Jurídicos e Processos Administrativos  n°. 37571-060/2013, n°. 37863-
060/2013, n°. 38036-060/2013 e n°. 39011-060/2013. Itapetininga, 24 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

COMUnICADO De SUSPenSÃO DO PReGÃO PReSen-
CIAl n° 84/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

PROCESSO N° 125/2013 – OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de fralda geriatrica 
para o  Fundo Social de Solidariedade - Secretaria Municipal de Saúde. Comunicamos a SUSPENSÃO 
do referido processo, tendo em vista a impugnação do edital interposta pela empresa Medi House In-
dústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. Após a análise da mesma e eventuais 
retificações no edital será remarcada nova data para a realização da sessão pública, procedendo-se com 
a respectiva publicação para o conhecimento público. Itapetininga, 20 de setembro de 2013. 

JoÃo VaMBERto da SILVa 
PREGOEIRO

COMUnICADO De SUSPenSÃO DO PReGÃO PReSen-
CIAl n° 90/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

PROCESSO N°. 131/2013 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PODA E 
CORTE DE áRVORES, INCLUINDO SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE 
DOS RESÍDUOS ATÉ O ECO PONTO – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 
Comunicamos a SUSPENSÃO do referido processo, tendo em vista o pedido de esclarecimento do edital 
realizada pela empresa Monte Azul Engenharia Ambiental Ltda e a manifestação da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente, com o apontamento da necessidade de readequações no edital. 

COMUnICADO De SUSPenSÃO DO PReGÃO PReSen-
CIAl n° 91/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

PROCESSO N°. 132/2013 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
CARTUCHOS E TONNERS – SECRETARIAS MUNICIPAIS. Comunicamos a SUSPENSÃO do refe-
rido processo, tendo em vista os questionamentos interpostos pelas empresas: Mariano Prestes Ferraz 
Neto ME, Planet Print Black & Color Ltda EPP e Alessandra Rafilde. Após a análise dos mesmos e even-
tuais retificações no edital será remarcada nova data para a realização da sessão pública, procedendo-se 
com a respectiva publicação para o conhecimento público. 

COMUnICADO De SUSPenSÃO DO PReGÃO PReSenCIAl n° 92/2013
PROCESSO N°. 133/2013 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE PEÇAS DESTINADAS A MáQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS E AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE. Comunicamos a SUSPENSÃO do referido processo, tendo em vista 
os questionamentos interpostos pela empresa: Ferrarini Comércio de Peças para Tratores Ltda. Após a 
análise do mesmo e eventuais retificações no edital será remarcada nova data para a realização da sessão 
pública, procedendo-se com a respectiva publicação para o conhecimento público. Itapetininga, 25 de 
setembro de 2013. 

JULIana PEREIRa dE MoRaIS 
PREGOEIRA

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 82/2013
Pregão Presencial nº. 82/2013 - Processo n°. 123/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAM-
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PO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, HOMOLOGO todo o procedimento realizado 
que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
SHAMOU -  ESPORTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ: 10.229.266/0001-64:

Ítem Quant. Unid Descrição VALOR
UNITáRIO

VALOR
TOTAL

01 130 UND ARBITRAGEM. DA MODALIDADE FUTE-
BOL DE CAMPO PARA COMPETIÇOES MU-
NICIPAIS- CADA SERVIÇO DEVERá TER NO 
MINIMO UMA EQUIPE COM 01- ARBITRO, 
02 ASSISTENTES E 01 MESáRIO (CONFOR-
ME A PROGRAMAÇAO ESPORTIVA DOS 
CAMPEONATOS):- CAMPEONATO MUNI-
CIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISAO- AMIS-
TOSOS ENTRE EQUIPES REPRESENTATI-
VAS- TEMPO DE JOGO: 45 X 45 MINUTOS.* 
A REALIZAÇAO DOS JOGOS ACONTECE-
RÃO SIMULTANEAMENTE EM 04 CAMPOS 
DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA MANHÃ E 
TARDE.* TODOS OS áRBITROS DEVERAO 
TER CAPACIDADE TÉCNICA E CREDEN-
CIAMENTO JUNTO À FEDERAÇÃO E OU 
LIGAS, ATESTADAS PELA EMPRESA VEN-
CEDORA, A QUAL SERA RESPONSáVEL 
PELOS MESMOS.

R$ 273,00 R$ 35.490,00

02 60 UND ARBITRAGEM.ARBITRAGEM. DA MODA-
LIDADE FUTEBOL DE CAMPO PARA COM-
PETIÇOES MUNICIPAIS- CADA SERVIÇO 
DEVERÉ TER NO MINIMO UMA EQUIPE 
COM 01- áRBITRO, 02 ASSISTENTES E 01 
MESáRIO PARA PROGRAMAÇAO ESPOR-
TIVA DOS CAMPEONATOS:- CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE MENORES* A REALIZA-
ÇAO DOS JOGOS ACONTECERÃO SIMUL-
TANEAMENTE EM 04 (QUATRO) CAMPOS 
DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ E 
TARDE.* TODOS OS ARBITROS DEVERAO 
TER CAPACIDADE TECNICA E CREDEN-
CIAMENTO A FEDERAÇÃO E OU LIGAS, 
ATESTADAS PELA EMPRESA VENCEDORA, 
A QUAL SERA RESPONSAVEL PELOS MES-
MOS.* TEMPO DE JOGO: 30 X 30 MINUTOS.

R$ 149,00 R$ 8.940,00

Itapetininga, 25 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 87/2013 
(SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo n°. 128/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE PÃO 
FRANCÊS E MARGARINA PARA  A FUNCRAF – SECRETARIA DE SAÚDE, HOMOLOGO todo o 
procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
LIDIA RAVACCI ME
CNPJ: 14.367.839/0001-77

Item Quant Unid Descrição VALOR 
UNITá-

RIO

VALOR 
TOTAL

01 5.000 Kg PÃO FRANCÊS 50G R$ 6,5000 R$ 
32.500,00

02 60 UN MARGARINA COM SAL (POTE COM 500 GRA-
MAS)

R$ 2,7000 R$162,00

Itapetininga, 24 de setembro de 2013.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL

hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PReSenCIAl nº 89/2013
Processo n°. 130/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE FILTROS E REFIS PARA A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao 
proponente:

W-MÉD COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA 
-  EPP
CNPJ: 09.211.059/0001-01

Item Descrição Qtde Unid 
Med

Valor
Unitário

Valor 
Total

1 REFIL COM CARVÃO ATIVADO 9.3/4 200 UN R$ 9,80 R$ 1.960,00

2 FILTRO DE áGUA P/ USO COM REFIL 9.3/4 DE 
CARVÃO ATIVADO

100 UN R$ 
74,50

R$ 7.450,00

R$   9.410,00
                                                                            
Itapetininga, 25 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

ReTIFICAÇÃO DO TeRMO De hOMOlOGAÇÃO DO PReGÃO PRe-
SenCIAl nº40/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo nº64/2013, que objetiva  a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER  PROCES-
SOS JUDICIAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Onde se lê:
Na Edição 377/2013 – Semanário da  Prefeitura de Itapetininga - na página de nº 11 

Item Qtde Unidade 
Medida

Descrição  Valor Uni-
tário 

 Valor Total 

30 360000 COMP CLONAZEPAN 2 MG  R$   0,670  R$ 241.200,00 

32 100000 COMP NITRAZEPAN 5 MG  R$   0,950  R$ 95.000,00

Leia-se:

Item Qtde Unidade 
Medida

Descrição  Valor Uni-
tário 

 Valor Total 

30 360000 COMP CLONAZEPAN 2 MG  R$   0,0670  R$ 
24.120,00 

32 100000 COMP NITRAZEPAN 5 MG  R$   0,0950  R$ 9.500,00

Itapetininga, 20 de setembro de 2013. 

Joao VaMBERto da SILVa 
PREGOEIRO OFICIAL

eDITAl De ChAMAMenTO – 006/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(s) candidato (s) habilitado (s) e 
classificados do nº 156 (Cento e cinquenta e seis) ao nº 215 (duzentos e quinze) do Concurso Público nº 
001/2011, para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 
09 a 13 de setembro 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 na 
nomeação para o emprego sob o regime CLT de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BáSICA I - EVENTU-
AL em conformidade com a resolução da SME n° 388/2013 de 11 de abril de 2013.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 06 de setembro de 2013.

JoSE antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

eDITAl De ChAMAMenTO – 103/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– CIRURGIÃO DENTISTA – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

YANE CLERIS ORTEGA MUNIZ DE FARIAS 32.835.009-6 5°

LEONEL MASSAYUKI TAKAHASHI 15.500.567-4 6°

MARCIA TIEMI TAKAHASHI 20.161.464-9 7°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 104/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– ENFERMEIRO PADRÃO – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

SAMOEL MARIANO 42.607.967-X 22°

CRISTIANE DE PONTES DUTRA DIAS 35.143.885-3 23°

BYA CRISTINA MURAT NALESSO 34.409.207-0 24°

ROSANGELA LISBOA MASUCCI 14.691.410 25°

TANIA FERNANDA CANDERA 28.742.394-3 26°

MARA RUBIA CAMARGO SIMOES 29.365.590-X 27°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 105/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– FARMACÊUTICO – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
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DIOGO ANTONIO MORATO MASTROROCCO 1302847 6°

GIOVANA BONIN WELLENDORF 32.787.969-5 7°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 106/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– FONOAUDIALOGO – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

RAFAELA POPRIAGA 44.142.443-0 3°

PAULA CRISTIANE SEVILHA TAVERNARO 30.926.337-2 4°

MARIANA BERNARDES FEICHTENBERGER 35.281.002-6 5°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 107/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– NUTRICIONISTA – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

CAMILA DE CáSSIA RODRIGUES 45.152.466-4 6°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 108/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 01/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– VIGIA – Ref. 4

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

JEFFERSON PEREIRA VITO 25.529.154-1 49°

JEAN RODOLFO DE CAMPOS GOMES 44.584.091-2 50°

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 22.278.161-0 51°

MAURO ALVES CARRIEL JUNIOR 40.580.039-3 52°

MARIO ANTONIO DA SILVA 42.697.168-1 53°

JEFFERSON INOCÊNCIO QUIRINO 25.901.278-6 54°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 109/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– TERAPEUTA OCUPACIONAL – Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

ROBERTA HARUMI SONODA JUBRAN 40.346.503-5 2°

MARINA ROZENDO GARCIA 415.712.955-5 3°

BRUNA ROBERTA VIEIRA DE CAMARGO 41.749.923-1 4°

KESIA CRISTINA TRINDADE FERRAZ 41.174.960-2 5°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 110/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 02/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documen-
tos exigidos no referido Edital, no período de 30 de setembro a 04 de outubro 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 – Jar-
dim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Ref. 9

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

SUZANA GOMES DE CAMARGO 42.697.411-6 26°

MONICA MARIA LOPES SILVA 43.069.389-8 27°

DANIELE BARSANTI SOARES 44.279.469-1 28°

JOANA DARC DE MEIRA AZEVEDO DA SILVA 28.936.425-5 29°

SALVATINA DELGADO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 20.580.313-1 30°

MARCOS ROBERTO MACHADO 27.641.533-4 31°

ALBA VALERIA DE MORAES CASSANTI 24.865.674-0 32°

PATRICIA DA SILVA 29.649.234-6 33°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 26 de setembro de 2013.

JoSÉ antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

eDITAl De ChAMAMenTO – 007/2013
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(s) candidato (s) habilitado (s) 
e classificados do 216 (duzentos e dezesseis) ao 357 (trezentos e cinquenta e sete) do Concurso Público 
nº 001/2011, para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, no período 
de 30 de setembro a 04 de setembro de 2013, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Admin-
istração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para 
manifestar interesse na nomeação para o emprego sob o regime CLT de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BáSICA I - EVENTUAL em conformidade com a resolução da SME n° 388/2013 de 11 de abril de 2013.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 06 de setembro de 2013.

JoSE antonIo dELGado LEonEL
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

leI nº 5.747, De 25 De SeTeMBRO De 2013
Institui o “Dia do Idoso” no Calendário Oficial do Município e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 66/13, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no Calendário Oficial do Município de Itapetininga, o “Dia do Idoso”, a ser 
comemorado no dia 1º(primeiro) do mês de outubro de cada ano.
Art. 2º Fica autorizada a realização de eventos em comemoração ao Dia do Idoso, tais como:
I – Homenagens a instituições e pessoas que se destaquem pela promoção ao idoso no Município de 
Itapetininga.
II – Promoção de encontros e fóruns de debate com temas de relevância social tendo como foco central 
o idoso.
III – Promoção de concursos, oficinas temáticas, cursos, dentre outros eventos que promovam o idoso.
IV – Outras atividades que visem à promoção e valorização do idoso na sociedade.
Art. 3º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas 
no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de setembro de 2013.

ISMaEL JoSÉ StRanaK
SECRETáRIO DE GABINETE

leI nº 5.748, De 25 De SeTeMBRO De 2013
Dá o nome da senhora Ida Ayres Leonel dos Santos à via pública localizada no loteamento Residencial 
Golden Ville.
(Projeto de Lei nº 78/13, de autoria do Vereador André Luiz Bueno.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Ida Ayres Leonel dos Santos a rua 15, localizada no loteamento Res-
idencial Golden Ville, com início na avenida 1 b, e término em terreno particular, com largura de 14,00 
metros e extensão de 179,75 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de setembro de 2013.

ISMaEL JoSÉ StRanaK
SECRETáRIO DE GABINETE

leI nº 5.749, De 25 De SeTeMBRO De 2013
Dá o nome da senhora Ondina Santiago de Pontes à via pública localizada no loteamento Gramado II.
(Projeto de Lei nº 79/13, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
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aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Ondina Santiago de Pontes a rua 6 localizada no loteamento Gramado 
II, com início na rua 3 e término na rua José Ferreira Menk, com largura de 14,00 metros e extensão de 
86,83 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de setembro de 2013.

ISMaEL JoSÉ StRanaK
SECRETáRIO DE GABINETE

leI nº 5.750, De 25 De SeTeMBRO De 2013
“Dispõe sobre a criação, estruturação e o funcionamento do CONSELHO TUTELAR DE ITAPETININ-
GA, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 94/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece parâmetros para a criação e o funcionamento do Conselho Tutelar, nos termos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências.
Art. 2º Os Conselhos Tutelares I e II de Itapetininga, criados pela Lei Municipal nº 5.075, de 14 de 
junho de 2006, passam a constituir um único CONSELHO TUTELAR, composto por 10 (dez) membros, 
sendo um órgão municipal vinculado ao Poder Executivo, de caráter permanente e autônomo, não juris-
dicional, e encarregado de zelar pela defesa e pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no sistema legal vigente, com mandato de quatro 
anos, permitido uma reeleição.
Parágrafo único. Para assegurar a equidade de acesso aos seus serviços, caberá ao Município manter o 
Conselho Tutelar, observada, preferencialmente, a proporção mínima de um Conselho para cada cento 
e cinquenta mil habitantes. 
Art. 3º A Lei Orçamentária Municipal deverá, preferencialmente, estabelecer dotação específica para 
implantação, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar e custeio de suas atividades. 
§ 1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas: 
Custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax e outros;
Formação continuada para os membros do Conselho Tutelar; 
Custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exercício de suas atribuições, bem como as despesas 
pessoais com alimentação e hospedagem que se fizerem necessárias nas situações previstas nesta lei;
Espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar de fácil acesso à população, seja por meio de aqui-
sição, seja por locação, bem como com sua manutenção, contendo salas para atendimentos individuais 
que garanta privacidade ao atendimento ao público; sala adequada para reuniões de trabalho; sala ade-
quada para o trabalho administrativo, arquivos e sala para equipes de apoio técnico, bem como sanitários 
para os conselheiros e funcionários, e para o público em geral;
Transporte em número adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua ma-
nutenção e reposição por outro quando em manutenção, sem prejuízo do disposto no art. 4º, parágrafo 
3º desta lei;
A segurança da sede do conselho tutelar e de seu patrimônio, que ficará sob responsabilidade da guarda 
municipal ou de empresa terceirizada;
§ 2º Cabe ao Poder Executivo dotar o Conselho Tutelar de equipe técnica de apoio psicológico, social e 
jurídico na promoção da defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes. 
O apoio técnico de psicologia, com no mínimo um profissional, auxiliará o Conselho Tutelar na apre-
ciação dos casos e atendimentos necessários para auxiliar na avaliação acerca da melhor medida prote-
tiva a ser aplicada; 
O apoio técnico social, com no mínimo um assistente social, auxiliará o Conselho Tutelar nas avaliações 
de casos e atendimentos necessários para auxiliar na avaliação acerca da melhor medida protetiva a ser 
aplicada;
O apoio técnico jurídico poderá ser proporcionado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão 
da Criança e do Adolescente da 43ª Subsecção, mediante a formalização de convênio ou termo de co-
operação com o Município, para a prestação de orientação ao Conselho Tutelar e auxílio à população 
atendida acerca dos direitos e garantias da criança e do adolescente, sendo lhe encaminhado os casos de 
assistência jurídica gratuita;
§ 3º O Conselho Tutelar poderá solicitar serviços necessários de assessoria nas áreas de educação, saúde, 
assistência social, dentre outras, com a devida urgência, de forma a atender ao disposto nos arts. 4º, 
parágrafo único, e 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069, de 1990, devendo comunicar ao Ministério 
Público quando não atendidos ou atendidos de forma insatisfatória.
§ 4º Fica vedada a utilização de verbas provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
para custeio das despesas referidas neste artigo.
§ 5º Na hipótese de inexistência ou insuficiência das condições acima estabelecidas, o Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Conselho Tutelar ou qualquer cidadão poderá 
requerer aos Poderes Executivo e Legislativo, assim como ao Ministério Público competente, a adoção 
das medidas administrativas e judiciais cabíveis para a regularização do serviço. 
Art. 4º A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado 
desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento digno ao público conten-
do, no mínimo:
Placa indicativa da sede do Conselho, com iluminação no período noturno;
Sala reservada para o atendimento e recepção ao público; 
Sala reservada para o atendimento particular das crianças, dos adolescentes, dos pais, responsáveis e 
ou guardiões; 
Sala reservada para os serviços administrativos; 
Sala reservada para os Conselheiros Tutelares;
Sala reservada para reunião do Colegiado;
Sala reservada à equipe técnica de apoio psicológico e social, adequada e dotada de condições para 
atendimento específico à criança e adolescente. 
Sala reservada à equipe de assistência jurídica fornecida pela 43ª Subsecção da OAB/SP. 
§ 1º O número de salas deverá atender a demanda, de modo a possibilitar atendimentos simultâneos, 
evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e adolescentes atendidos. 
§ 2º Os bairros distantes da urbe, assim considerados os Distritos: do Morro do Alto, do Rio Acima, do 
Tupi, do Gramadinho, do Rechã, da Conceição, da Varginha e bairro do Retiro, deverão contar com uma 
sala adequada, com telefone fixo, computador e material de escritório para atendimento do Conselho 
Tutelar, utilizando os equipamentos públicos municipais já existentes.
§ 3º A administração municipal proverá os meios necessários à instalação e manutenção do referido no 
parágrafo anterior, providenciando inclusive veículo ao Conselho para os deslocamentos, sem prejuízo 
do atendimento às demais localidades. 
Art. 5º O Conselho Tutelar funcionará de segunda à sexta das 07:30 às 12:00 horas e das 13:30 horas às 
17:00 horas, e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas, garantindo nos plantões atendimento ininterrupto 
à população.
Art. 6º Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal de tra-
balho de 44 (quarenta e quatro) horas, bem como ao mesmo período de plantão, sendo vedado qualquer 
tratamento desigual.

§ 1º O disposto no parágrafo anterior não impede a divisão de tarefas entre os conselheiros para fins de 
realização de diligências, atendimentos descentralizados em comunidades distantes da sede, fiscalização 
de entidades, programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões 
tomadas pelo Conselho.
§ 2º O horário de funcionamento não implica a necessidade de permanência de todos os membros na 
sede do Conselho Tutelar, notadamente em face da prevalência das diligências externas no exercício das 
funções, devendo o Presidente do Conselho Tutelar tomar medidas para que na sede do Conselho sempre 
haja número suficiente para tomadas de decisões em colegiado.
§ 3º As diligências externas realizadas serão registradas com breve resumo do acontecido, constando dia, 
hora e duração, bem como a individualização dos atendidos, devendo constar do expediente da criança 
e do adolescente atendido ou da entidade fiscalizada.
Art. 7º O horário de trabalho dos Conselheiros Tutelares será controlado por cartão de ponto ou outro 
meio, a ser implementado pelo Pode Público em 180 dias da promulgação desta Lei, sob responsabi-
lidade do Presidente do Conselho Tutelar e com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA).
§ 1º O Conselheiro Tutelar perderá a remuneração correspondente ao dia de trabalho se não comparecer 
ao serviço, perdendo parcela da remuneração diária, às proporcionais aos atrasos, ausências e saídas 
antecipadas.
§ 2º O Conselheiro Tutelar que não atender por motivo justificável as exigências previstas no parágrafo 
3º do art. 6º e art. 8º, § 1º, II, perderá parcela da remuneração diária correspondente a diligência ou do 
plantão, sem prejuízo de eventual responsabilidade administrativa, cível e criminal.
Art. 8º Nos períodos que não compreendem o horário de trabalho fixado no art. 5º e nos feriados e finais 
de semana, os Conselheiros Tutelares se revezarão em sistema de plantão, por telefone celular ou outro 
meio de comunicação, para atendimento de casos emergenciais, conforme estabelecido em Regimento 
Interno.
§ 1º O Conselheiro que atuar nos plantões, a critério do presidente, o qual deve zelar pela continuidade 
do serviço e igualdade entre os conselheiros, poderá ser dispensado de comparecer ao trabalho no dia 
imediatamente posterior, mediante relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas.
O Presidente manterá em arquivo os relatórios das atividades realizadas no plantão e cópia do ato fun-
damentado de dispensa.
Todas as ocorrências no horário de plantão serão registradas pelos Conselheiros em ata de plantão, in-
cluindo-se o horário de atendimento, duração do atendimento, nome e endereço das pessoas atendidas, 
encaminhamentos e diligências ocorridas, sempre visando auxiliar e subsidiar a decisão prevista no 
parágrafo 2º deste artigo.
§ 2º Em situações emergenciais críticas, excepcionalmente, outros Conselheiros poderão ser convocados 
em regime de plantão pelo Presidente do Conselho Tutelar, por decisão escrita devidamente motivada.
Art. 9º O presidente do CONSELHO TUTELAR deverá elaborar escala mensal, indicando 02 (dois) 
conselheiros como plantonistas para o período noturno, de finais de semana e feriado, sendo um titular e 
outro suplente para o caso de ausência ou necessidade prevista no art. 8º, parágrafo 2º.
Parágrafo único. O Presidente do Conselho Tutelar deverá encaminhar através de ofício, cópia da ata da 
escala, com antecedência de 30 (trinta) dias, para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 
Promotoria da Infância e Juventude, para a Vara da Infância, para a Delegacia Seccional de Polícia, 
para o Juiz Diretor do Fórum, para a Secretaria Municipal da Promoção Social, para os comandantes da 
Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar e para a Câmara Municipal, a fim de que possam também 
dar a maior publicidade possível para acesso à população da Itapetininga.
Art. 10 Nos casos de diligências iniciadas no horário estabelecido pelo art. 5º que se estendam além dele 
em razão da natureza ou complexidade do ato, o período excedente trabalhado será compensado na mes-
ma proporção por meio de “banco de horas”, que deverá ser regulamentado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e operado pelo Presidente do Conselho Tutelar, a quem 
caberá administrar as compensações, zelando pela continuidade do serviço prestado e pela distribuição 
de forma igualitária entre os Conselheiros.
Parágrafo único. As horas trabalhadas em plantão serão remuneradas ou compensadas no “banco de 
horas”, desde que não seja o Conselheiro dispensado na forma do art. 8º, § 1º, não podendo o conselheiro 
tutelar compensar no período mensal mais de 12 horas.
Art. 11 A função de Conselheiro Tutelar exige dedicação exclusiva e não gera vínculo empregatício 
com a Administração Pública Municipal, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade 
pública ou privada, devendo receber remuneração proporcional à relevância e complexidade da ativi-
dade desenvolvida.
Art. 12 O subsídio do Conselheiro Tutelar a partir de 1º de outubro de 2013, corresponderá a R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) por jornada mensal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
§ 1º Pelo cumprimento de cada plantão trabalhado os Conselheiros receberão o pagamento de gratifi-
cação no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por plantão noturno, nos finais de semana e feriados, a qual 
não incidirá no cálculo de férias e décimo terceiro salário, sendo o limite de 3 (três) plantões remunera-
dos por Conselheiro por mês, ressalvadas as hipóteses em que for dispensado de comparecer ao trabalho 
no dia imediatamente posterior, nos termos dos arts. 8º, § 1º e art. 10 da presente Lei.
§ 2º O subsídio sofrerá reajuste nas mesmas datas e índices em que forem reajustados os vencimentos 
dos funcionários públicos municipais.
§ 3º Sendo funcionário público municipal fica-lhe facultado, em caso de remuneração, optar pelos venci-
mentos e vantagens do seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos.
Art. 13 O exercício da função de Conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá pre-
sunção de idoneidade moral.
Parágrafo único. Tratando-se de função relevante, o Conselheiro Tutelar não poderá requerer afastamen-
to temporário da função, mesmo sem remuneração, exceto por licença saúde ou férias.
Art. 14 O Conselheiro terá direito a:
Cobertura previdenciária;
Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, após 
de 12 meses de serviços prestados;
Licença maternidade e licença paternidade;
Gratificação natalina.
Art. 15 Os recursos necessários à remuneração dos membros do Conselho Tutelar terão origem na Secre-
taria da Promoção Social, consignados no orçamento municipal, sendo vedado o uso de verbas oriundas 
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para tal fim.
Art. 16 Para a concessão das licenças maternidade, paternidade e saúde serão observados os moldes da 
legislação vigente ao funcionalismo público municipal.
Art. 17 É vedado a mais de 2 (dois) Conselheiros:
O gozo de férias no mesmo período mensal; e,
A compensação de horas nos termos do art. 10 desta Lei, por dia de trabalho.
Parágrafo único. É de responsabilidade do Presidente do CONSELHO TUTELAR a adequação e elabo-
ração do atendimento diário para que não haja prejuízo à continuidade do serviço.
Art. 18 Nos afastamentos decorrentes de licença saúde superior a 120 dias, licença paternidade/materni-
dade, suspensão superior a 60 dias, vacância ou afastamento administrativo ou judicial de Conselheiro 
Tutelar, deve o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) proceder à 
convocação do suplente, conforme ordem classificatória para o preenchimento da vaga e a consequente 
regularização de sua composição, fazendo jus o suplente à remuneração correspondente pelo tempo 
efetivo em exercício.
Art. 19 Cada Conselheiro Tutelar terá seu substituto automático em ordem sucessiva, devendo a escala 
ser elaborada pelo Presidente do CONSELHO TUTELAR em sessão colegiada.
§ 1º Nas substituições decorrentes do art. 18 o suplente receberá apenas casos originados após a data de 
ingresso na função, a fim de se garantir a maior amplitude e qualidade no serviço.
§ 2º Nos casos não abrangidos pelo parágrafo anterior o Conselheiro que substituir o titular na esca-
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la mencionada no caput responderá pelo expediente deste, não recebendo novos expedientes por dis-
tribuição enquanto durar a substituição.
Art. 20 O Conselheiro Tutelar poderá, mediante requerimento motivado enviado ao Presidente do Con-
selho Tutelar com cópia para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMD-
CA), pedir sua substituição por motivo de foro íntimo, decidindo o colegiado acerca da substituição.
§ 1º O presidente deverá manter em arquivo cópia do pedido e da decisão devidamente fundamentada, 
enviando cópias ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para fis-
calização.
Art. 21 Haverá substituição quando o Conselheiro for considerado impedido de analisar o caso, e assim 
deve declarar, em documento escrito e motivado, quando:
A situação atendida envolver cônjuge, companheiro, ou parentes em linha reta colateral ou por afini-
dade, até o terceiro grau, inclusive;
For amigo ou inimigo de qualquer dos interessados;
Algum dos interessados for credor ou devedor do membro do Conselho Tutelar, de seu cônjuge, com-
panheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive;
Tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados ou do procurador destes.
Tiver no curso de diligência ou em outro ato como Conselheiro se desentendido com algum dos atendi-
dos ou interessados, sendo conveniente a substituição para que não prejudique a urbanidade e cordiali-
dade do atendimento.
§ 1º A não declaração do Conselheiro nos casos acima previstos acarretará sua responsabilidade funcio-
nal, sem prejuízo da responsabilidade cível ou criminal. 
§ 2º O interessado poderá requerer ao Colegiado, por petição autenticada encaminhada ao Presidente do 
Conselho Tutelar, o afastamento do Conselheiro Tutelar por impedimento, nas hipóteses deste artigo, 
devendo ser comunicado da decisão pelo Presidente do Conselho em até 5 (cinco) dias úteis.
Art. 22 Nas substituições decorrentes dos artigos 20 e 21 desta Lei o substituto automático da escala 
referida no art. 19 responderá pelo caso, devendo o Presidente do Conselho Tutelar compensar com a 
redistribuição de novo caso ao substituído, zelando sempre pela distribuição igualitária do serviço.
Art. 23 O presidente do Conselho Tutelar poderá nas hipóteses descritas no art. 20 e 21 e antes da de-
cisão definitiva, determinar a imediata substituição do Conselheiro Tutelar, que deverá ser ratificada 
pelo colegiado no próximo dia de serviço subsequente, a fim de se garantir o respeito à dignidade e 
peculiaridade dos envolvidos e evitar prejuízos aos interessados e à imagem do Conselho Tutelar de 
Itapetininga.
Art. 24 O Conselho Tutelar deverá manter registro dos atendimentos e breve resumo atualizado deste, 
para que durante o plantão ou quando o conselheiro responsável esteja em diligência externa ou sendo 
substituído, se faça necessária medida urgente por parte do Conselho Tutelar, permitindo que o con-
selheiro que atender o interessado por ordem de substituição tenha elementos mínimos para tomada de 
providências acerca de casos em andamento, tudo visando não prejudicar a continuidade do atendimento 
e proporcionar no curso dos plantões amplo conhecimento para os demais conselheiros sobre a condição 
peculiar do atendido.
Parágrafo único. Não poderá o Conselheiro recusar atendimento ao caso já acompanhado por outro 
conselheiro ou esquivar-se de dar continuidade a atendimento, ainda que em plantão, sob pretexto do 
conselheiro responsável não estar de serviço ou em diligência externa. 
Art. 25 As decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu Colegiado, por maioria de votos, con-
forme dispuser seu regimento interno acerca das reuniões deliberativas.
§ 1º As medidas de caráter emergencial, tomadas durante os plantões, serão comunicadas ao colegiado 
no primeiro dia útil subsequente, para ratificação ou retificação, respondendo o Conselheiro Tutelar que 
não fizer a comunicação devida. 
§ 2º As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante documento 
escrito em papel timbrado do CONSELHO TUTELAR contendo nº de registro da ocorrência, no prazo 
máximo de 48 horas, sem prejuízo de seu registro em arquivo próprio na sede do Conselho.
§ 3º Se não localizado o interessado será intimado através de publicação do extrato da decisão na sede 
do CONSELHO TUTELAR e no Semanário Oficial do Município, respeitando-se na comunicação a 
intimidade e privacidade dos interessados.
Art. 26 As decisões do CONSELHO TUTELAR proferidas no âmbito de suas atribuições, obedecidas 
às formalidades legais, têm eficácia plena e são passíveis de execução, devendo ser imediata e integral-
mente cumpridas por seu destinatário, sob pena de prática de infração administrativa prevista no art. 
249, da Lei Federal n° 8.069/90.
§ 1º Cabe ao destinatário da decisão, em caso de discordância, ou a qualquer interessado, requerer ao 
Poder Judiciário sua revisão, na forma prevista pelo art. 137, da Lei Federal n° 8.069/90. 
§ 2º Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão proferida pelo CONSELHO 
TUTELAR deve ser imediata e integralmente cumprida pelo seu destinatário, sob pena da prática da 
infração administrativa prevista no art. 249, da Lei 8.069/90.
Art. 27 Os demais interessados ou procuradores legalmente constituídos destes terão acesso às atas das 
sessões deliberativas e registros do CONSELHO TUTELAR que lhes digam respeito, ressalvada as 
informações que coloquem em risco a imagem ou a integridade física ou psíquica da criança ou adoles-
cente, bem como a segurança de terceiros.
§ 1º O interessado deverá em requerimento autenticado, ou procuração autenticada com poderes específ-
icos, se por meio de procurador, expor o interesse, motivo e a finalidade das informações. 
a) O Conselho Tutelar manterá em arquivo próprio cópia do documento de requerimento devidamente 
autenticado, ou cópia autenticada de procuração caso requerido por advogado(a), com recibo respectivo 
da entrega com ciência ao interessado das responsabilidades pelo uso indevido das informações.
§ 2º Caberá ao Colegiado do Conselho Tutelar deliberar sobre o modo do fornecimento das informações 
aos interessados, de modo a evitar divulgações desnecessárias de nomes ou dados que possam identificar 
ou individualizar crianças e adolescentes.
Art. 28 São considerados interessados os pais ou responsável legal da criança ou do adolescente, bem 
como os destinatários das medidas aplicadas e das requisições de serviço efetuadas.
Art. 29 É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito aos registros do 
Conselho Tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros.
Art. 30 No exercício de suas atribuições o CONSELHO TUTELAR não se subordina ao Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), devendo manter relação de parceria es-
sencial ao trabalho conjunto na promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos da criança e do 
adolescente.
Parágrafo único. Na hipótese de atentado à autonomia do CONSELHO TUTELAR, deverá o órgão 
noticiar às autoridades competentes para apuração da conduta do agente violador para conhecimento e 
adoção das medidas cabíveis.
Art. 31 O exercício da autonomia do CONSELHO TUTELAR não isenta seu membro de responder pelas 
obrigações funcionais e administrativas dispostas nesta Lei e no sistema legal vigente.
Art. 32 É vedado o exercício das atribuições inerentes ao CONSELHO TUTELAR por pessoas estranhas 
ao órgão ou que não tenham sido escolhidas pela comunidade no processo democrático, sendo nulos os 
atos por elas praticados.
Art. 33 No exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar de Itapetininga deverá observar as normas 
e princípios estabelecidos pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas 
Resoluções do CONANDA e pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, promul-
gada pelo Decreto nº 99.710, especialmente:
Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos;
Proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente;
Respeito à intimidade e à imagem da criança e do adolescente, priorizando o atendimento humanizado;
Intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida;
Proporcionalidade e atualidade na intervenção tutelar;

Intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental com a criança e o adolescente.
Intervenção mínima das autoridades e instituições na promoção e proteção dos direitos das crianças e 
adolescentes.
Municipalização da política de atendimento às crianças e aos adolescentes;
Prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a criança e o adolescente na sua família natural 
ou extensa ou, se isto não for possível, família substituta;
Obrigatoriedade de informar à criança e ao adolescente, respeitadas sua idade e capacidade de com-
preensão, assim como aos seus pais ou responsáveis, acerca dos seus direitos, dos motivos que determi-
nam a intervenção e da forma como se processa;
Oitiva obrigatória e participação da criança e do adolescente, em separado ou na companhia dos pais, 
responsável ou de pessoa por si indicada, nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e 
de proteção, de modo que sua opinião seja devidamente considerada pelo Conselho Tutelar;
Promoção das medidas necessárias junto aos órgãos públicos para garantir o atendimento prioritário as 
crianças e adolescentes previsto em lei. 
Art. 34 São deveres dos membros do Conselho Tutelar:
Manter conduta pública e particular ilibadas;
Zelar pelo prestígio da instituição;
Indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, submetendo sua manifestação à de-
liberação do colegiado;
Obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercício das demais atribuições;
Comparecer às sessões deliberativas do colegiado do Conselho Tutelar e às sessões do Conselho Munic-
ipal da Criança e do Adolescente conforme dispuser o regimento interno;
Desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação, mantendo discrição e polidez necessárias à 
peculiaridade do atendimento;
Declarar-se suspeito ou impedido;
Adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face de irregularidade no atendimento 
de crianças, adolescentes e famílias;
Tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos 
demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente;
Residir no município de Itapetininga;
Prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que tenham legítimo inter-
esse ou seus procuradores legalmente constituídos, nos termos da lei;
Comunicar as autoridades no primeiro dia útil seguinte qualquer irregularidade que tenha conhecimento 
em entidades de acolhimento ou em serviço público ou particular destinado à criança e ao adolescente, 
sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. 
Identificar-se em suas manifestações funcionais e estar identificado por nome e cargo quando em serviço; 
Atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.
Art. 35 São impedidos de servir no Conselho Tutelar marido e mulher, ascendentes e descendentes, 
sogro, sogra, genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio, sobrinho, padrasto ou madrasta 
e enteado.
§ 1º Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária 
e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício 
na Comarca;
§ 2º Ficam também impedidos, por um período de 4 (quatro) anos, os Conselheiros que já exercem o 
mandato por meio da reeleição.
Art. 36 Para o exercício de suas atribuições o Conselheiro Tutelar poderá ingressar e transitar livre-
mente: 
Nas salas de sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente quando em sessão 
deliberativa; 
Nas salas e dependências das delegacias e demais órgãos de segurança pública; 
Nas entidades de atendimento nas quais se encontrem crianças e adolescentes; e 
Em qualquer recinto público ou privado no qual se encontrem crianças e adolescentes, ressalvada a 
garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. 
§ 1º O Conselheiro Tutelar terá acesso livre e irrestrito a qualquer documento que diga respeito à criança 
ou adolescente por ele protegido, mediante requerimento às secretarias da municipalidade, às entidades 
governamentais e não governamentais, cartórios, delegacias, Batalhões da Policia Militar, escolas públi-
cas ou privadas, recintos comerciais, clubes ou congêneres, importando a desobediência em represen-
tação ao Ministério Público. 
§ 2º Sempre que necessário o integrante do Conselho Tutelar poderá requerer o auxílio dos órgãos lo-
cais de segurança pública, observados os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente. 
Art. 37 Os requerimentos efetuados pelo Conselho Tutelar às autoridades, órgãos e entidades da Admin-
istração Pública direta, indireta ou fundacional, dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal serão 
cumpridas de forma gratuita e prioritária, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da legalidade. 
Art. 38 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o 
território nacional a cada (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao 
da eleição presidencial.
§ 1º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia l0 (dez) de janeiro do ano subsequente ao pro-
cesso de escolha.
§ 2° Os Conselheiros Tutelares empossados nos anos de 2012 e 2013 terão mandato extraordinário até a 
posse daqueles escolhidos no primeiro processo unificado que ocorrerá em 2015, em consonância com 
as disposições previstas na Lei n° 12.696, de 25 de julho de 2012 e nos termos da Resolução n° 152, de 
09 de agosto de 2012 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.
§ 3° O mandato dos Conselheiros Tutelares empossados no ano de 2013, cuja duração ficará prejudicada, 
não será computado para fins de participação no primeiro processo unificado de escolha que ocorrerá 
em 2015, em consonância com as disposições previstas na Lei n° 12.696, de 25 de julho de 2012 e nos 
termos da Resolução n° 152, de 09 de agosto de 2012 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CONANDA.
Art. 39 Os conselheiros serão eleitos individualmente, em sufrágio universal e direto, pelo voto faculta-
tivo e secreto dos cidadãos do Município, em eleição presidida pelo Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA e fiscalizada pelo representante do Ministério Público.
Art. 40 A eleição será organizada mediante resolução do Conselho dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente - CMDCA, e na forma desta lei.
Art. 41 A candidatura é individual e sem vinculação a partido político.
Art. 42 Somente poderá concorrer a eleição o candidato que preencher, até o encerramento das in-
scrições, os seguintes requisitos:
Reconhecida idoneidade moral a ser comprovada por folha de antecedentes criminais expedida pela 
Justiça Estadual e Federal e pela Secretaria de Segurança Publica, assim como por certidões das dis-
tribuições cíveis, fiscais e cartórios de protestos, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da 
data do encerramento das inscrições ao pleito eleitoral;
Idade superior a 21 (vinte e um) anos a ser comprovada na data da inscrição;
Estar no gozo dos direitos políticos;
Residir no município de Itapetininga há mais de 5 (cinco) anos;
Ensino Superior completo; 
Obter no mínimo nota 7,0 (sete) em prova escrita, versando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei Federal n° 8.069/90), sobre a Lei Municipal de Itapetininga que dispõe sobre o Conselho Tutelar, 
língua portuguesa, atualidades e noções básicas de informática.
Ser aprovado em Avaliação Psicológica, a ser realizada.
Declaração que comprove experiência profissional ou voluntaria nos últimos 5 (cinco) anos, de, no 
mínimo, 02 (dois) anos na área de promoção, proteção  e defesa dos direitos da criança, do adolescente 
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e família, em instituição, serviço ou programa das áreas da cultura, saúde, esporte e assistência so-
cial, assinada pelo representante legal, informando o cargo/função e as atividades desenvolvidas pelo 
pré-candidato, fornecida por instituições reconhecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, bem como programas e projetos ofici-
ais. 
carteira de motorista classe B;
§ 1° Os candidatos que deixarem de atingir a nota de corte previsto no inciso VI deste artigo não terão 
suas candidaturas homologadas e não poderão prosseguir no processo de escolha, nem participar do 
processo eleitoral.
§ 2° Os candidatos que tenham sido ex-Conselheiros Tutelares e que tenham sido afastados das funções 
por decisão administrativa ou judicial por cometimento de infração funcional, ficam impedidos de par-
ticipar do pleito eleitoral. 
§ 3° A resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que dis-
ciplinará a eleição, fará previsão, quanto à forma e os tipos de documentos necessários para satisfazer 
os requisitos previstos neste artigo.
Art. 43 A candidatura deve ser registrada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias antes da eleição, 
mediante apresentação de requerimento endereçado ao Presidente Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, acompanhado de prova do preenchimento dos requisitos estabelecidos no 
artigo anterior. 
Art. 44 O pedido de registro será autuado pela Comissão Eleitoral, que enviará, findo o prazo, cópias das 
informações suficientes para o representante do Ministério Público, para eventual impugnação, no prazo 
de 03 (três) dias, decidindo a Comissão Eleitoral em igual período.
Art. 45 Terminado o prazo para registro das candidaturas, o Presidente do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente mandará publicar relação na imprensa local, informando o nome dos 
candidatos registrados e fixando o prazo de 03 (três) dias, contados da publicação para recebimento de 
impugnações por qualquer eleitor.
Parágrafo único. Oferecida impugnação, os autos serão encaminhados à Comissão Eleitoral para decisão 
no prazo de 03 (três) dias, decidindo a Comissão Eleitoral em igual período.
Art. 46 Das decisões relativas às impugnações caberá recurso ao CMDCA, que decidirá em 03 (três) 
dias.
Art. 47 Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Presidente da Comissão mandará publicar edital 
com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito.
Art. 48 A eleição será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, mediante edital publicado na imprensa local, 60 (sessenta) dias antes do término do mandato 
dos membros do Conselho Tutelar.
§ 1º O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, através de Resolução instituirá 
Comissão Eleitoral, composta por membros do próprio Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, respeitada a paridade de representatividade, que se incumbirá, da preparação e realização do 
pleito.
§ 2° O Presidente da Comissão Eleitoral comunicará ao Ministério Público, na pessoa do Promotor de 
Justiça, titular da Vara da Infância e Juventude, sobre a realização do pleito eleitoral, a fim de que se 
encarregue ou designe seu substituto para a fiscalização do mesmo.
§ 3° Todos os atos da Comissão Eleitoral serão obrigatoriamente informados ao Ministério Público, bem 
como será dado ampla publicidade, com publicação na imprensa local, e afixado por edital, nos locais 
de acesso ao público.
§ 4° O processo de eleição para o Conselho Tutelar ocorrerá com o numero mínimo de 45 (quarenta e 
cinco) pretendentes devidamente habilitados.
Caso o numero de pretendentes habilitados seja inferior a 30, o Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de eleição e reabrir prazo para inscrição 
de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato 
em curso.
Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar es-
forços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha 
pelos eleitores e obter um número maior de suplentes.
Art. 49 A propaganda Eleitoral é permitida, a partir da publicação das homologações dos Registros de 
Candidaturas, até 48 (quarenta e oito) horas, que antecede a data do pleito. 
Parágrafo único. As propagandas Eleitorais, que alude o caput deste artigo, são permitidas, ressalvadas 
as condutas consideradas infrações no processo eleitoral.
Art. 50 Constituem infrações no processo eleitoral puníveis com a desclassificação do candidato:
O uso de alto falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata no dia da eleição;
A arregimentação de eleitor por meio de propaganda de boca-de-urna ou a distribuição de material de 
propaganda política, inclusive volantes e outros impressos; prática de aliciamento, coação ou qualquer 
outra manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor; 
Permanecer nas adjacências ou nas dependências dos locais onde houver mesa receptoras de votos 
enquanto durar a eleição, salvo se para exercício do direito de voto e por tempo suficiente para tanto;
Fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo aos eleitores no dia da eleição;
Divulgar na propaganda fatos desabonadores em relação aos candidatos que sabe inverídicos e capazes 
de exercerem a influência perante o eleitorado;
Qualquer ato atentatório ao direito de voto ou ao processo eleitoral;
§ 1º Caberá à Comissão Eleitoral decidir antes da nomeação referida no art. 56, § 4º sobre a desclassi-
ficação ou não do candidato por prática de quaisquer das condutas descritas nos incisos do caput deste 
artigo, instruindo a decisão, se possível, com provas testemunhais e documentais angariadas.
§ 2º Da decisão desclassificatória referida no parágrafo anterior caberá recurso ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o qual de-
cidirá em igual período.
Art. 51 Para a recepção dos votos, a Comissão Eleitoral, designará seções eleitorais e respectivas mesas 
receptoras, de forma que a população possa participar efetivamente do pleito eleitoral, levando-se em 
conta à facultatividade do voto e às peculiaridades locais. 
§ 1° A Comissão Eleitoral fará publicar na imprensa local, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 
edital com os locais e respectivos endereços dos locais de votação.
§ 2° O eleitor residente na cidade de Itapetininga, para exercer o seu direito, se apresentará à mesa re-
ceptora portando o título de eleitor e documento de identidade com foto.
§ 3° Não será admitido o voto por procuração.
Art. 52 Cada candidato poderá inscrever junto à Comissão Eleitoral, em até 48 (quarenta e oito) horas da 
data do pleito, até 2 (dois) fiscais para cada mesa receptora de votos e para a mesa apuradora dos votos, 
atuando um de cada vez. 
Parágrafo único. As eventuais impugnações ao processo eleitoral ocorridas na ocasião da eleição serão 
apresentadas à Comissão Eleitoral, a qual decidirá de plano, fazendo constar da ata da eleição o assunto 
e a decisão.
Art. 53 As mesas receptoras de votos serão compostas por membros designados em ato da Comissão 
Eleitoral.
Parágrafo único. Não poderão compor as mesas receptoras de votos:
Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive o cônjuge; 
As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do 
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Art. 54 As mesas receptoras de votos, ao término do período de votação, serão transformadas em me-
sas apuradoras e procederá a contagem dos votos na frente de todos os presentes, cabendo a Comissão 
Eleitoral a publicação do resultado parcial e final do pleito. 
§ 1º À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os candidatos apresentar impugnações que 
serão decididas de plano pela Comissão Eleitoral, devendo as ocorrências constar em ata em breve 

resumo.
§ 2º Aplica-se às mesas apuradoras as mesmas regras de impedimento descritas no parágrafo único do 
artigo anterior.
Art. 55 Os recursos das impugnações indeferidas previstos no art. 54, § 1º, serão interpostos junto ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas, após a realização do pleito, sendo decididos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 56 Concluída a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado da eleição, man-
dando publicar os nomes dos candidatos e o número de votos recebidos.
§ 1º Os 10 (dez) primeiros mais votados serão considerados eleitos, e os demais, seguidos pela ordem de 
votação, serão considerados suplentes.
§ 2° Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que obteve nota maior na prova 
escrita. 
§ 3º Persistindo o empate na nota da prova escrita, adotar-se-á como critério de desempate o candidato 
mais idoso.
§ 4° Os eleitos serão nomeados Conselheiros por meio de Resolução do Conselho Municipal dos Dire-
itos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e após, homologada por Decreto do Executivo Municipal.
§ 5° Os eleitos tomarão posse no cargo de Conselheiro, conforme previsto no art. 38, § 1º da presente 
Lei. 
§ 6° Ocorrendo a vacância do cargo, assumira o suplente que houver obtido o maior número de votos.
Art. 57 Qualquer cidadão, vedado o anonimato, bem como os membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, poderão denunciar as faltas cometidas pelo Conselheiro Tutelar, 
que deverão ser apuradas em regular procedimento administrativo.
Art. 58 O Conselheiro Tutelar, na forma da Lei Municipal e a qualquer tempo, pode ter seu mandato 
suspenso ou cassado, no caso de descumprimento de suas atribuições, prática de atos ilícitos ou conduta 
incompatível com a confiança outorgada pela comunidade, ou for condenado por sentença irrecorrível, 
por crime ou contravenção penal.
As situações de afastamento ou cassação de mandato de Conselheiro Tutelar nas vias administrativa 
devem ser precedidas de sindicância, assegurando-se ao imputado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 
As conclusões de sindicância administrativa devem ser remetidas ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente que, em plenária, deliberará sobre a penalidade a ser aplicada;
A penalidade aprovada pela maioria absoluta em Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, inclusive a de perda do mandato, deverá ser convertida em ato administrativo de 
referido Conselho, homologado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, cabendo a este mesmo 
Conselho expedir Resolução declarando vago o cargo e, quando for o caso, ser dada posse ao suplente 
pelo Prefeito Municipal.
Quando a violação cometida pelo Conselheiro Tutelar constituir ilícito penal caberá aos responsáveis 
pela apuração oferecer noticia crime ao Ministério Publico para as providências cabíveis.
As disposições desta Lei não impedem, de qualquer forma, as apurações e ações que o Ministério Pú-
blico eventualmente promova para verificação de irregularidades de atuação e pedido de afastamento de 
Conselheiros Tutelares, no âmbito de sua competência.
Art. 59 O Conselheiro Tutelar que tiver sido afastado de suas funções por decisão administrativa prevista 
nesta Lei ou por decisão judicial, não fará jus ao recebimento de seu subsídio correspondente ao período 
não trabalhado.
Art. 60 A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Tutelar será constituída por 1 (um) membro do 
Conselho Tutelar de Itapetininga, 1 (um) membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e 2 (dois) mem-
bros da 43ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil.
A Comissão de Ética, órgão auxiliar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- CMDCA, atuará na condução e apuração de possíveis atos infracionais cometidos pelos Conselheiros 
Tutelares. 
A Comissão de Ética elaborará seu regimento interno, que será aprovado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente através de resolução, homologada por Decreto do Executivo 
Municipal. 
Se o membro do Conselho Tutelar indicado para compor a Comissão de Ética estiver envolvido em fatos 
que inviabilizem sua continuidade perante esta Comissão será indicado pelo Presidente do Conselho 
Tutelar de Itapetininga outro membro para substituí-lo.
Art. 61 Considera-se falta funcional passível de aplicação de penalidade: 
Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza;
Exercer atividade diversa das funções no horário fixado nesta lei para funcionamento do CONSELHO 
TUTELAR;
Utilizar-se do CONSELHO TUTELAR para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;
Ausentar-se da sede do CONSELHO TUTELAR durante o expediente, salvo quando em diligência ou 
por necessidade de serviço;
Opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
Delegar a pessoa que não seja membro do CONSELHO TUTELAR o desempenho da atribuição que seja 
de sua responsabilidade;
Valer-se da função para lograr proveito próprio ou de outrem;
Receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
Proceder de forma desidiosa ou postergar de forma injustificada a prática de ato necessário para sal-
vaguardar a integridade física ou mental de crianças e adolescentes;
Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa, ou exceder-se no exercício da função de modo 
a exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que lhe foi conferida no exercício da função, nos 
termos previstos na Lei 4.898 de 9 de dezembro de 1965;
Deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes à aplicação de medidas protetivas 
às crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos arts 101 e 129 da Lei Federal n° 8.069/90;
Descumprir os deveres funcionais estipulados no art. 34 ou praticar atos contrários aos princípios pre-
vistos no art. 33, ambos da presente Lei;
Deixar de comparecer aos plantões;
Romper sigilo em relação aos casos analisados;
Tratar de forma desigual ou preconceituosa qualquer pessoa sujeita ao atendimento do CONSELHO 
TUTELAR;
Atrair, no exercício de sua função, clientela para profissional que atue nas áreas integrantes do sistema 
de garantia de direitos da criança e do adolescente, advocacia, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia e 
psicologia, salvo tratando-se de atendimento gracioso; 
Aplicar medidas, contrariando a decisão do colegiado do CONSELHO TUTELAR;
Art. 62 No cometimento de infração administrativa o Conselheiro estará sujeito as seguintes penali-
dades:
Advertência;
Suspensão não remunerada, de 01 (um) a 3 (três) meses;
Perda do mandato de conselheiro.
Art. 63 Na aplicação das penalidades será levada em conta a gravidade e as circunstâncias da conduta, 
os motivos determinantes, os antecedentes infracionais e as consequências acarretadas aos envolvidos e 
à imagem do Conselho Tutelar, obedecendo-se a proporcionalidade entre o ato e a penalidade, bem como 
o necessário e suficiente para reprovação e prevenção das infrações.
Art. 64 É considerado nulo o ato praticado por Conselheiro Tutelar suspenso ou durante o período em 
que permanecer afastado do cargo por decisão administrativa ou judicial, ou ainda nas hipóteses pre-
vistas no art. 22.
Art. 65 A Comissão de Ética terá o prazo de 08 (oito) dias para instaurar o procedimento administra-
tivo disciplinar a contar da data do recebimento do expediente relativo à falta funcional e o prazo de 
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30 (trinta) dias para concluí-lo. Poderá haver prorrogação desse prazo, por igual período, com pedido 
fundamentado dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Vedado o anonimato, a comissão de ética somente funcionará por meio de representação do interessado 
dirigida ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), ou 
em razão de representação do Promotor de Justiça da Infância e Juventude ou requerimento do Juízo da 
Infância e Juventude da Comarca.
Recebida a representação ou requerimento, o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), por meio de ofício, encaminhará ao Presidente de Comissão de Ética, o 
qual convocará a Comissão para analisar a representação e tomar as providências que julgar necessárias.
Se a Comissão de Ética e Disciplina entender que não houve, por parte do representado, qualquer espécie 
de infração, arquivará a representação com relatório fundamentado e dirigido ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), expondo as razões do arquivamento. 
Decidindo a Comissão de Ética pelo prosseguimento do feito, o seu Presidente baixará Portaria fun-
damentada nomeando um relator e um secretário, garantido o sigilo, a imparcialidade e os direitos do 
representado aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Obedecido o Regimento Interno, o relator, ao final das investigações, fará o relatório, dará o seu voto 
e colocará os autos à disposição dos demais membros da Comissão de Ética para discussão e votação 
em plenária.
Parágrafo único. A prorrogação do prazo aludida no “caput” deste artigo, poderá, ainda, ser dilatado a 
critério do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o qual estipulará 
um novo prazo para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar.
Art. 66 Na omissão do Regimento Interno da Comissão de Ética para a instrução do procedimento ad-
ministrativo, adotar-se-á as formalidades previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de 
Itapetininga.
Art. 67 Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para 
sistematização de informações relativas às demandas e deficiências na estrutura de atendimento à pop-
ulação de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de Informação para a Infância e Adoles-
cência - SIPIA, ou sistema equivalente. 
§ 1º Reservada a sua autonomia e sua independência, o Conselho Tutelar encaminhará relatório trimestral 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ao Ministério Público e ao juiz da Vara da 
Infância e da Juventude, contendo a síntese dos dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem 
como as demandas e deficiências na implementação das políticas públicas, de modo que sejam definidas 
estratégias e deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes. 
§ 2º Cabe aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes com atuação no 
município, auxiliar o Conselho Tutelar na coleta de dados e no encaminhamento das informações rela-
tivas às demandas e deficiências das políticas públicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 
§ 3º Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) deliberar no 
prazo de 90 (noventa) dias da promulgação desta lei sobre a definição do plano de implantação do SIPIA 
para o Conselho Tutelar.
Art. 68 Os conselheiros tutelares ao serem escolhidos como candidatos a cargos políticos após a plenária 
de seus respectivos partidos deverão renunciar ao cargo de conselheiro no prazo estabelecido pela Lei 
Eleitoral vigente.
Art. 69 Será considerado vago o cargo de conselheiro tutelar por morte, renúncia ou perda do mandato. 
Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros titulares, independente das razões, 
deve ser procedida imediata convocação do suplente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, conforme a ordem classificatória, para o preenchimento da vaga e a con-
sequente regularização de sua composição, tendo o suplente direito ao respectivo subsídio a partir de 
sua posse. 
Havendo recusa do suplente em assumir a atividade, será o mesmo excluído da lista de suplência, exceto 
se apresentar justificativas de força maior, que serão analisadas pela Plenária do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Parágrafo único. Quando da convocação prevista no inciso I deste artigo o Conselho Municipal da Cri-
ança e do Adolescente - CMDCA verificará se restam na suplência apenas 1/4 do número de cargos no 
Conselho Tutelar, devendo, se assim for constatado, iniciar o processo de escolha no prazo de máximo 
de 15 (quinze) dias para recompor a lista de suplência. 
Art. 70 O Conselho Tutelar aprovará seu Regimento Interno por votação da maioria absoluta de seus 
membros, devendo regulamentar internamente a execução de suas atribuições em conformidade com os 
dispositivos desta Lei, considerando-se nulo qualquer dispositivo que trate de forma diversa ou diminua 
o alcance das normas estabelecidas nesta Lei.
Art. 71 O Conselho Tutelar em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ad-
olescente estabelecerão uma política de qualificação profissional permanente de seus membros, para a 
adequada formação e atualização funcional dos membros do Conselho e de seus suplentes.
Art. 72 Aos membros representantes das organizações governamentais será vedada a participação na 
presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda que por substitu-
ição, o qual elegerá o seu presidente e vice-presidente dentre os membros das organizações não gover-
namentais.
Art. 73 As regras concernentes ao processo eleitoral de escolha dos Conselheiros Tutelares aplicam-se 
somente para as eleições posteriores a publicação desta lei.
Art. 74 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogada toda legis-
lação municipal que dispuser de forma contrária.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias de setembro de 2013.

ISMaEL JoSÉ StRanaK
SECRETáRIO DE GABINETE

DeCReTO nº 1.134, De 24 De SeTeMBRO De 2013
“Altera o Decreto nº 491, de 1º de janeiro de 2009, que ‘Estabelece as competências, atribuições, a for-
ma de organização das unidades administrativas da Secretaria de Promoção Social.”
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de  Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de articulação de políticas municipais e dos serviços públicos socio-
assistenciais que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às 
situações de violência, especialmente voltadas às pessoas em situação de rua;
CONSIDERANDO o aumento do fluxo de pessoas em situação de rua no Município, demandando que 
a rede pública de  serviços garanta a essas pessoas atenção especializada, visando garantir condições 
mínimas de sobrevivência, da dignidade da pessoa humana e do exercício da cidadania; e
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 39116-019/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica acrescido o inciso V ao artigo 2º do Decreto nº 491, de 1º de janeiro de 2009, com a seguinte 
redação:
“Art. 2º (...)
V - Departamento de Atenção à Pessoa em Situação de Rua;”
Art. 2º Fica acrescido o inciso V ao artigo 3º do Decreto nº 491, de 1º de janeiro de 2009, com a seguinte 
redação:
“Art. 3º (...)
V - De Departamento de Atenção à Pessoa em Situação de Rua:

Coordenar e planejar as condições de acolhida na rede socioassistencial do Município das pessoas em 
situação de rua;
Promover atendimento especializado às pessoas em situação de rua, através do encaminhamento aos 
serviços públicos municipais necessários;
Promover ações que visem resguardar a saúde, a integridade física e mental das pessoas em situação de 
rua, respeitando-se seu direito de escolha;
Prestar assistência integral às pessoas em situação de rua, objetivando a reinserção no mercado de tra-
balho e na rede regular de ensino;
Encaminhar as pessoas em situação de rua para tratamento de saúde, inclusive para tratamento de de-
pendências químicas, doenças físicas e mentais;
Coordenar o Projeto SOMAR – Serviço de Orientação e Acompanhamento ao Morador Abrigado na Rua.
Acolhimento noturno às pessoas em situação de rua, destinado a garantir sua integridade física e mental, 
em local apropriado, que lhe garanta o descanso, a guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação e 
demais cuidados, respeitada a sua vontade; 
Art. 3º 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 quatro dias de setembro de 2013.

RoGELIo BaRcHEtI URREa
SECRETáRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

DeCReTO nº 1.135, De 25 De SeTeMBRO De 2013
Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA do serviço público de saúde no Município de Itapetininga, e dá outras providên-
cias.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a rescisão unilateral do termo de convênio nº 40/2013 firmado com o INSTITUTO EDUCACION-
AL, ASSISTENCIAL E SOCIAL DE ITAPETININGA para gestão compartilhada de ações em saúde pública, através da 
formação de vínculo de cooperação para a execução das atividades adiante enumeradas, em data de 24/09/2013: I – Pro-
grama Municipal de Atenção à Saúde Mental, desenvolvido através das seguintes estratégias: a) atendimento ambulatorial 
individualizado e em grupo para adultos; b) atendimento ambulatorial individualizado e em grupo para adolescentes; c) 
atendimento ambulatorial infantil individualizado e em grupo; atenção aos portadores de transtornos mentais severos e 
persistentes, e de dependentes de drogas, álcool e tabaco, através do acompanhamento clínico e do desenvolvimento de 
atividades destinadas à promoção da reinserção social, no âmbito de atuação de centros de Atenção Psicossocial – CPS; 
II – Manipulação de medicamentos e correlatos, e sua dispensação aos usuários domiciliados no município de Itapetininga, 
em caráter complementar à oferta garantida pelos mecanismos de financiamento do Sistema Único de Saúde para área de 
assistência farmacêutica; III – Ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 
mais frequentes, na manutenção da saúde de um número definido de famílias, localizadas em áreas geográficas delimita-
das, realizadas por equipes multiprofissionais, inseridas na estratégia de atenção do Programa de Saúde da Família – PSF, 
realizadas nas seguintes unidades: a) unidades de saúde da família nas zonas rural e urbana do município de Itapetininga; b) 
unidades básicas de saúde, centro de especialidades médicas, serviço de atendimento à saúde da mulher, pronto atendimento 
noturno e centro de especialidades odontológicas, apenas no que diz respeito ao atendimento da demanda referenciada pelas 
unidades de saúde da família; c) em núcleos de apoio à saúde da família – NASF, que venham a ser criados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e credenciados junto ao Ministério da Saúde; IV – Ações de promoção, prevenção e recuperação da 
saúde do idoso, mediante referencia da rede municipal de atenção básica, realizadas no complexo Centro de Atenção à 
Melhor Idade – CEAMI e Programa de Atenção à Pessoa Idosa – PAPI; e V – atenção pré-hospitalar através do atendimento 
móvel pré-hospitalar de urgências realizado no âmbito do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência – SAME;
CONSIDERANDO a premente necessidade de continuidade na prestação, administração e gestão dos inúmeros serviços 
acima identificados, até então realizados pelo Instituto Educacional, Assistencial e Social de Itapetininga, especialmente 
através do Sistema Único de Saúde (SUS); 
CONSIDERANDO os autos dos processos nº 37571-060/2013, 37863-060/2013, 38036-060/2013 e 39011-060/2013, to-
dos instaurados pela Secretaria Municipal de Saúde;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada situação de emergência no serviço público de saúde no Município de Itapetininga.
Art. 2º A Prefeitura Municipal de Itapetininga, sem prejuízo das medidas que efetivará para eventual necessidade de con-
tratação de funcionários ou entidade para gerenciamento de serviços, nos termos da legislação vigente, assumirá os serviços 
essenciais e urgentes de saúde prestados até a presente data pelo INSTITUTO EDUCACIONAL, ASSISTENCIAL E 
SOCIAL DE ITAPETININGA, quais sejam: I – Programa Municipal de Atenção à Saúde Mental, desenvolvido através 
das seguintes estratégias: a) atendimento ambulatorial individualizado e em grupo para adultos; b) atendimento ambu-
latorial individualizado e em grupo para adolescentes; c) atendimento ambulatorial infantil individualizado e em grupo; 
atenção aos portadores de transtornos mentais severos e persistentes, e de dependentes de drogas, álcool e tabaco, através 
do acompanhamento clínico e do desenvolvimento de atividades destinadas à promoção da reinserção social, no âmbito 
de atuação de centros de Atenção Psicossocial – CPS; II – Manipulação de medicamentos e correlatos, e sua dispensação 
aos usuários domiciliados no município de Itapetininga, em caráter complementar à oferta garantida pelos mecanismos de 
financiamento do Sistema Único de Saúde para área de assistência farmacêutica; III – Ações de promoção da saúde, pre-
venção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, na manutenção da saúde de um número definido 
de famílias, localizadas em áreas geográficas delimitadas, realizadas por equipes multiprofissionais, inseridas na estratégia 
de atenção do Programa de Saúde da Família – PSF, realizadas nas seguintes unidades: a) unidades de saúde da família nas 
zonas rural e urbana do município de Itapetininga; b) unidades básicas de saúde, centro de especialidades médicas, serviço 
de atendimento à saúde da mulher, pronto atendimento noturno e centro de especialidades odontológicas, apenas no que diz 
respeito ao atendimento da demanda referenciada pelas unidades de saúde da família; c) em núcleos de apoio à saúde da 
família – NASF, que venham a ser criados pela Secretaria Municipal de Saúde e credenciados junto ao Ministério da Saúde; 
IV – Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde do idoso, mediante referencia da rede municipal de atenção 
básica, realizadas no complexo Centro de Atenção à Melhor Idade – CEAMI e Programa de Atenção à Pessoa Idosa – PAPI; 
e V – atenção pré-hospitalar através do atendimento móvel pré-hospitalar de urgências realizado no âmbito do Serviço de 
Atendimento Móvel de Emergência - SAME.
Art. 3º Fica instituída Comissão de Gestão Provisória, responsável pelo acompanhamento, execução e fiscalização dos 
serviços a serem prestados, decorrentes da assunção temporária dos serviços pela Prefeitura, sendo composta pelos mem-
bros abaixo indicados, sob a presidência do Secretário Municipal de Saúde:
Dr. Fabio dos Santos Nascimento;
Elizabeth Gabriela Pagoto Brito;
Eliane Maria Leite Alves;
Luiz Jesus Rodrigues Silva;
José Antonio Delgado Leonel;
Fábio Peixoto de Camargo;
Elizabeth Siqueira de Oliveira;
Luiz Antonio Paulino Vicentini;
Mauro Edson Soares de Moraes;
Liliane Aparecida P. P. Simeoni;
Mirian Akiti Rodrigues.
Art. 4º As aquisições de insumos e bens, necessários para a continuidade dos serviços elencados no artigo 2º deste Decreto 
deverão obedecer a Lei 8.666/93, podendo ser dispensadas nos termos do art. 24, IV, bem como observada a Lei 4.320/64.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando enquanto perdurarem as causas que determinaram 
o estado de emergência ora decretado, obedecidos os aspectos legais, em especial a Lei 8.666/93.

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2013.
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FELIPE tHIBES GaLVÃo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA nº 568, De 23 De SeTeMBRO 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 38161-005/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da Senhora Ana Lucia Leite Muzel, Professora de Música, Ref. 
09, lotada na Secretaria de Cultura e Turismo, a partir de 15/09/2013, nos termos do art. 137, 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 569, De 23 De SeTeMBRO 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 38326-005/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da Senhora Elaine Aparecida Rodrigues Vaz da Silva, Vigia, Ref. 04, a partir de 
17/09/2013, objeto da Portaria nº 556, de 11/09/2013, por não entrar em exercício.
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 n° 570, De 24 De SeTeMBRO 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 38944-060/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear o Senhor Thiago Henrique Piedade e Silva como membro do Conselho Municipal de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Cultural de Itapetininga (COMDEPAC), Representando a Secretaria de Negócios 
Jurídicos, em substituição da Senhora Aline Aparecida Castro, objeto da Portaria nº 227, de 20/03/2013, art. 1º inciso I, 
alínea “a”.
Art. 2° 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 571, De 24 De SeTeMBRO 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 36040-039/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Robson Haubt de Oliveira, Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na Secretaria de Ad-
ministração e Finanças, a partir de 02/10/2013.
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 572, De 24 De SeTeMBRO 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 estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 02 DE OUTUBRO DE 2013, tendo em vista a 
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– MARCENEIRO– Ref. 07

NOME CLASSIFICAÇÃO

ROBSON HAUBT DE OLIVEIRA 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 573, De 24 De SeTeMBRO 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 38216-039/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Sulamita Silva Vieira de Oliveira, Professora de Educação Básica I Eventual, lotada 
na Secretaria da Educação, a partir de 16/09/2013.
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 574, De 24 De SeTeMBRO 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 38894-039/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Ciro Maximino Correa, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado na Secretaria da 
Educação, a partir de 23/09/2013.
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 575, De 24 De SeTeMBRO 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 38936-373/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Aline Cardoso de Oliveira, Auxiliar de Escriturária, Ref. 05, lotada 
na Secretaria da Saúde, a partir de 30/09/2013, nos termos do art. 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 576, De 25 De SeTeMBRO 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 estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE OUTUBRO DE 2013, tendo em vista a 
classificação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– VIGIA– Ref. 04

NOME CLASSIFICAÇÃO

LUIZ CARLOS DIAS 42º

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 577, De 26 De SeTeMBRO 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 39009-001/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Flávia Ferreira Barbosa, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04, 
lotada na Secretaria da Educação, a partir de 24/09/2013.
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.

DeCReTO nº 1.136, De 26 De SeTeMBRO 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 2008;
DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. III, de provimento em comissão da Secretaria de Obras e Serviços 
para a Secretaria de Saúde, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria Técnica e Administrativa.
Art. 2º Fica remanejado 1 (um) cargo de Chefe de Setor, Ref. III, de provimento em comissão da Secretaria de Obras e 
Serviços para a Secretaria de Saúde, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria Técnica e Adminis-
trativa.
Art. 3º Ficam remanejados 2 (dois) cargos de Assessor, Ref. IV, de provimento em comissão da Secretaria de Planejamento 
para a Secretaria de Trânsito e Cidadania, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria Técnica e Ad-
ministrativa.
Art. 4º Fica remanejado 1 (um) cargo de Assessor, Ref. V, de provimento em comissão da Secretaria de Promoção Social 
para a Secretaria de Saúde, correspondente ao nível de escalonamento, lotado na Assessoria Técnica e Administrativa
Art. 5º 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 seis dias de setembro de 2013.

ISMaEL JoSÉ StRanaK 
SECRETáRIO DE GABINETE

PORTARIA nº 578, De 26 De SeTeMBRO 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 39312-373/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Edna Leme de Camargo Saraiva, Agente de Saúde, Ref. 05, lotada 
na Secretaria da Saúde, a partir de 25/09/2013, nos termos do art. 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 579, De 26 De SeTeMBRO 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 39237-373/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Ariane de Oliveira Godoi Moraes, Atendente de Consultório 
Dentário, Ref. 07, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 27/09/2013, nos termos do art. 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 580, De 26 De SeTeMBRO 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 Exonerar o Senhor Claudinei Ferreira Meassyro, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado na Secretaria de 
Administração e Finanças, a partir de 01/10/2013.
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 581, De 26 De SeTeMBRO 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 Exonerar o Senhor Ademar Fernando Pereira de Andrade, do cargo em comissão de Chefe de Setor, Ref. III, lotado 
na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 01/10/2013.
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 582, De 26 De SeTeMBRO 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 Exonerar o Senhor Luiz Antonio Grinis Nalini, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado na Secretaria de 
Planejamento, a partir de 01/10/2013.
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 583, De 26 De SeTeMBRO 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 Exonerar o Senhor Thiago Terra Rodrigues, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado na Secretaria de 
Planejamento, a partir de 01/10/2013.
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 584, De 26 De SeTeMBRO 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 Exonerar o Senhor Márcio Henrique de Jesus Barboza, do cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotado na Secre-
taria de Trânsito e Cidadania, a partir de 01/10/2013.
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 585, De 26 De SeTeMBRO 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 Claudinei Ferreira Meassyro, no cargo em comissão de Supervisor, Ref. V, lotado na Assessoria 
Técnica e administrativa, junto a Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 01/10/2013.
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 586, De 26 De SeTeMBRO 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 Rita de Cássia Malavazzi Lima Silva, no cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotada na 
Assessoria Técnica e Administrativa, junto a Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 01/10/2013.
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 587, De 26 de setembro 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 Ademar Fernando Pereira de Andrade, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado no De-
partamento de Gestão e Controle Ambiental, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 01/10/2013.
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 588, De 26 De SeTeMBRO 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 Jackson Ventura da Silva, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotado no Departamento de 
Execução de Obras Públicas, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a partir de 01/10/2013.
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 589, De 26 De SeTeMBRO 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. Luiz Antonio Grinis Nalini, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado na Assessoria Técnica 
Administrativa, junto a Secretaria de Planejamento, a partir de 01/10/2013.
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 590, De 26 De SeTeMBRO 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. Thiago Terra Rodrigues, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado no Departamento de Plane-
jamento e Desenvolvimento Urbano, junto a Secretaria de Planejamento, a partir de 01/10/2013.
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 591, De 26 De SeTeMBRO 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 Márcio Henrique de Jesus Barboza, no cargo em comissão de Supervisor, 
Ref. V, lotado no Departamento de Trânsito, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir de 
01/10/2013.
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 592, De 26 De SeTeMBRO 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 Nelson Rodrigues de Andrade Junior, no cargo em comissão de Assessor, Ref. 
IV, lotado na Assessoria Técnica e Administrativa, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir 
de 01/10/2013.
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 593, De 26 De SeTeMBRO 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 Pelegrino Nanini da Silva, no cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, lotado na 
Assessoria Técnica e Administrativa, junto a Secretaria de Trânsito e Cidadania, a partir de 01/10/2013.
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 594, De 26 De SeTeMBRO 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 Márcio Jesus de Oliveira, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotado no 
Departamento de Trânsito, junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, a partir de 01/10/2013.
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 595, De 26 De SeTeMBRO 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 Antonio Nogueira Terra Junior, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, 
lotado na Assessoria Técnica e Administrativa, junto à Secretaria de Saúde, a partir de 01/10/2013.
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 596, De 26 De SeTeMBRO 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 Carolina Terra Goes Mendes Barretti, no cargo em comissão de As-
sessora, Ref. IV, lotada no Fundo Social de Solidariedade, junto a Secretaria de Gabinete, a partir de 
01/10/2013.
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 597, De 27 De SeTeMBRO 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 estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 01 DE OUTUBRO DE 2013, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2012, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– PROFESSORA SUBSTITUTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME CLASSIFICAÇÃO

ARIELY FERNANDES DA SILVA 13º

KIMIE MARITA KANO 14º

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.
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AVISO De eDITAIS
eDITAl De ABeRTURA DA ChAMADA PúBlICA nº 03/2013

Processo nº 147/2013. MODALIDADE: Chamada Pública OBJETO: Credenciamento de empresas prestadoras de servi-
ços de exames laboratoriais em pacientes da rede básica de saúde, conforme tabela de procedimentos, medicamentos, órte-
ses e materiais especiais do Sistema Único de Saúde – SUS. Os interessados deverão realizar o credenciamento no período 
de 30 de setembro de 2013 a 15 de outubro de 2013, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada  no Paço Municipal sito à 
Praça dos Três Poderes,  nº 1.000 – Jardim Marabá, 1.° andar. A abertura dos envelopes será realizada no dia   16 de outubro 
de 2013 às 10:00 horas,  na Sala de Reuniões do Setor de Licitação, localizada no mesmo endereço, térreo. O edital estará 
disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao, ícone Chamada Pública. Maiores informações através do 
telefone: (15) 3376-9620. Itapetininga, 27 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta
PREFEITO MUNICIPAL

eDITAl De ReABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl nº 
75/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS) 

Processo nº 110/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por Litro OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE NA CIDADE DE JABOTICABAL E BARRETOS. Tendo em vista que a sessão de abertura realizada no dia 
12/09/2013 foi declarada deserta em virtude de não presença de licitantes, fica remarcada a sessão de abertura, conforme 
segue: SESSÃO: Dia 14.10.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I. 

eDITAl De ReABeRTURA DO PReGÃO PReSenCIAl nº 
77/2013 (SISTeMA De ReGISTRO De PReÇOS)

Processo nº 112/2013. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
CHAPA MDF PARA O SETOR DE MARCENARIA DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Tendo em 
vista que a sessão de abertura realizada no dia 17/09/2013 foi declarada deserta em virtude de não presença de licitantes, 
fica remarcada a sessão de abertura, conforme segue: SESSÃO: Dia 15.10.2013 a partir das 10:00 horas. LOCAL: Sala da 
CPL – I. 
Os editais dos Pregões Presenciais nº 75 e 77/2013 estarão disponíveis no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao 
no tópico de Pregão Presencial. Itapetininga, 27 de setembro de 2013. 

LUIS antonIo dI FIoRI FIoRES coSta 
PREFEITO MUNICIPAL
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ReSOlUÇÃO nº 569, De 16 De SeTeMBRO De 2013
Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Itapetininga, e dá outras pro-
vidências.
(Projeto de Resolução nº 12/2013, de autoria da Mesa da Câmara.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Itapetininga, o Sistema de Controle 
Interno, visando exercer o controle e a fiscalização das contas públicas, nos termos preconizados pelos 
artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º Para exercer as atividades do Sistema de Controle Interno será designada uma Comissão de Controle 
Interno composta por 3 (três) servidores efetivos do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, sendo nome-
ado entre os servidores membros um Coordenador do Sistema de Controle Interno.
 Parágrafo único. Os servidores designados como membros da Comissão de Controle Interno 
deverão possuir, no mínimo, ensino médio, devendo o servidor designado para a função de Coordenador 
demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil.
 Art. 3º É vedada a designação de servidores para a Comissão do Controle Interno de pessoa que 
tenha sido, nos últimos 05 (cinco) anos:
 I - Responsabilizada por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas;
 II - Punida, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo discipli-
nar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
 III - Condenada em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado 
nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei Federal nº 7.492, de 16 de junho de 
1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.
 Parágrafo único. É ainda vedado aos servidores designados para a Comissão do Controle Interno: 
I - Exercer atividade político-partidária; 
II - Exercer concomitantemente mandato eletivo; 
 III - Possuir contratos ou avenças assemelhadas firmados com a Administração Pública Munici-
pal ou dela receber transferência de recursos de subvenção ou por qualquer outra forma, mesmo na qualida-
de de dirigente de entidade sem fins lucrativos ou do terceiro setor;
 IV - Possuir inadimplência relacionada aos tributos municipais;
 V - Patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal. 
Art. 4º Compete ao Sistema de Controle Interno: 
 I - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas pelo Plano Plurianual, 
Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, atinentes ao Poder Legislativo Municipal; 
 II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orça-
mentária, financeira e patrimonial da Câmara de Vereadores; 
 III - Exercer o acompanhamento sobre o cumprimento dos limites de gastos totais e de pessoal 
do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 29–A da Constituição Federal;
 IV - Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com 
pessoal do Poder Legislativo aos limites legais, caso ocorra, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Comple-
mentar Federal 101/00;
 V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 
 VI - Exercer o acompanhamento sobre a expedição e divulgação dos instrumentos de transparên-
cia da gestão fiscal no termos da Lei Complementar Federal nº 101/00, em especial quanto ao Relatório de 
Gestão Fiscal do Poder Legislativo, conferindo a consistência das informações constantes de tais documen-
tos;
 VII - Analisar as prestações de contas da Câmara Municipal dos duodécimos repassados pelo 
Executivo e indicar as providências com vistas ao saneamento de eventuais irregularidades;
 VIII - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos e instrumentos congêneres 
em que a Câmara Municipal seja parte;
 IX - Comunicar ao Presidente da Câmara Municipal qualquer irregularidade ou ilegalidade, no 
âmbito do Poder Legislativo, de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária;  
 X - Coletar mensalmente as informações referentes à gestão e ao controle das atividades da 
Câmara Municipal e emitir Relatório de Acompanhamento Mensal do Sistema de Controle Interno, a ser 
disponibilizado ao Presidente, dando conta de eventuais irregularidades observadas, em especial do não 
cumprimento das metas estipuladas nas peças de planejamento, das contribuições para o regime próprio e 
geral de previdência e da ausência, deficiência ou irregularidade na tomada de contas de ordenadores de des-
pesa, recebedores, pagadores ou assemelhados, incluindo recursos de adiantamento para despesas fornecido 
a servidores.
 § 1º Caberá ao Coordenador do Sistema de Controle Interno assinar, em conjunto com o contador 
ou responsável, o Relatório de Gestão Fiscal;
 § 2º As informações que comporão o Relatório Mensal do Sistema de Controle Interno deverão 
ser fornecidas pelos responsáveis das diversas áreas do Poder Legislativo, de acordo com os formulários 
constantes do Anexo I desta Resolução, até o dia 10 do mês subsequente, devendo o referido relatório ser 
lavrado e disponibilizado ao Presidente, até o dia 20 daquele mês.
 § 3º Em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Fe-
deral, deverá o fato ser comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante a remessa do 
Relatório mensal do Sistema de Controle Interno, impreterivelmente, em até 3 (três) dias da conclusão do 
relatório.
 § 4º Não ocorrendo a hipótese do § 3º, os referidos relatórios e pareceres emanados do Sistema 
de Controle Interno serão mantidos arquivados à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 Art. 5º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos membros da Co-
missão do Sistema de Controle Interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, 
fiscalização e avaliação de gestão.
 Parágrafo único. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento 
ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará 
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal. 
 Art. 6º Todos os servidores designados para exercer funções relacionadas com o Sistema de Con-
trole Interno deverão guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas 
atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e 
pareceres destinados ao Presidente da Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 Art. 7º As despesas do Sistema de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas 
anualmente na Lei Orçamentária Municipal. 
 Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
Câmara Municipal de Itapetininga, 16 de setembro de 2013.

andRÉ LUIz BUEno
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

VânIa cRIStIna LEME dE SoUSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

ANEXO I – FORMULáRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

área: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Foi regulamentado o sistema de Controle Interno?

2 - O responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Admi-
nistração Municipal?

3 - O Controle Interno apresenta, periodicamente, relatórios quanto às 
suas funções institucionais?

4 - O Responsável pelo Controle Interno assina o Relatório de Gestão 
Fiscal, conjuntamente com o Presidente?

5 - Houve desatendimento de alguma disposição da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou cumprimento de forma 
extemporânea? Caso positivo, especifique.

6 - Houve descumprimento de algum item das Instruções Consolidadas 
nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ou cumpri-
mento de forma extemporânea? Caso positivo, especifique.

7 - Houve descumprimento de alguma recomendação ou determinação 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emanada à margem do 
parecer ou julgamento das contas, ou cumprimento de forma extempo-
rânea? Caso positivo, especifique.

8 - Houve reversão, por parte da Câmara de Vereadores, de parecer 
emitido pelo Tribunal de Contas em relação às contas do Executivo 
Municipal?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Controle Patrimonial

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Foram incluídas dotações orçamentárias para atendimento de no-
vos projetos, obras e construções sem que se tenha concluído projetos 
em andamento, ou se tenha reservados recursos orçamentários para sua 
conclusão?

1.1 - Foram incluídas dotações orçamentárias para atendimento de no-
vos projetos, obras e construções sem que se tenha concluído projetos 
em andamento, ou se tenha reservados recursos orçamentários para a 
manutenção do patrimônio público já existente?

2 - Houve levantamento geral dos bens móveis e imóveis, tendo por 
base o inventário analítico e os elementos da escrituração sintética na 
contabilidade?

2.1 - Caso positivo, o Inventário está de acordo com a composição do 
Ativo Permanente / Imobilizado, no Balanço Patrimonial?

2.2 - Caso negativo, foram tomadas providências para regularização?

2.3 - Existem termos de responsabilidade para guarda e administração 
dos bens patrimoniais disponibilizados a cada setor?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 
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área: Gestão Orçamentária - Fiscalização e Legalidade

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

PEÇAS DE PLANEJAMENTO - LEGALIDADE

LEI INSTITUIDORA
ALTERAÇÕES 

NO PERÍODO
AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS OBSERVAÇÕES

1.1 - PLANO PLURIANUAL 2010-2013
(Lei Nº 123/09, de 27/04/2009)

1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTá-
RIAS/ 2013
(Lei nº 56/12, de 28/06/2012)

1.3 - LEI ORÇAMENTáRIA ANUAL/2013
(Lei nº 233/12, de 28/11/2012)

LEI ORÇAMENTáRIA ANUAL - LEGALIDADE E EXECUÇÃO

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / JUS-
TIFICATIVA

1.3.1 - Houve abertura de créditos adicionais? Especificar.

1.3.2 - Foram autorizados por Lei? Especificar.

1.3.3 - Foram abertos por Decreto? Especificar. 

1.3.3.1 - Caso abertos por Decreto, obedeceram ao limite fixado na 
LOA? Especificar o saldo a utilizar.

1.3.3.2 - Caso abertos por Decreto, ocorreu transposição, remane-
jamento ou transferência para outra categoria de programação ou 
para outro órgão? Especificar.

1.4 - Foram abertos com recursos originários de superávit financei-
ro do exercício anterior? Especificar o saldo a utilizar.

1.5 - Foram abertos com recursos originários de excesso de arreca-
dação? Especificar, anexando demonstrativo.

1.6 - Foram abertos com recursos originários de anulação de dota-
ções orçamentárias? Especificar.

1.7 - Foram abertos com recursos originários de operações de cré-
dito? Especificar.

1.8 - Foram abertos com recursos originários de convênios firma-
dos ou aditados após a promulgação da LOA? 

2 - A execução orçamentária é tendente a concretizar o equilíbrio 
entre receitas arrecadadas e despesas realizadas, ou a atender as 
metas fiscais planejadas? 

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Planejamento - Cumprimento de Metas e Eficiência dos Resultados

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

2.1 - METAS NÃO CUMPRIDAS 

PROGRAMA / AÇÃO

META PREVISTA x REALIZADA

JUSTIFICATIVASFÍSICA FINANCEIRA %

2.2 - INDICADORES E RESULTADOS NÃO ATINGIDOS 

PROGRAMA INDICADORES UNIDADE PREVISTO REALIZADO JUSTIFICATIVAS

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Restos a Pagar - Inscrição e Controle

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Houve despesas empenhadas e liquidadas contraídas até 31 de de-
zembro do exercício anterior não foram inscritas em Restos a Pagar?

1.1 - Caso positivo, não foram inscritas por falta de disponibilidade de 
caixa?

2- Em se tratando de último ano de mandato do titular do Poder, foi 
contraída, nos dois últimos quadrimestres, obrigação de despesa que 
não foi cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha deixado par-
celas a serem pagas no exercício seguinte sem que houvesse suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito?

3 - Houve cancelamento de Restos a Pagar? Caso positivo, justifique.

4 - Os pagamentos dos Restos a Pagar efetuados são tendentes a quitá-
-los até o final do exercício corrente? (Especifique)

5 - Existem saldos de Restos a Pagar remanescentes de exercícios que 
não o imediatamente anterior? (Justifique)

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Direitos e Haveres - Tesouraria

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - As disponibilidades são movimentadas exclusivamente em bancos 
oficiais? Caso negativo, justifique.

2 - As conciliações bancárias foram efetuadas até o mês corrente?

2.1 - As conciliações bancárias são conferidas por setor diverso daquele 
que as elaborou, atendendo ao princípio da segregação de funções?

2.2 - Existem pendências na conciliação bancária no confronto de valo-
res do extrato bancário com a razão contábil?

2.2.1 - Caso positivo, foram tomadas providências para correção das 
pendências? Quais?

3 - Houve disponibilidades que permaneceram em conta corrente sem 
terem sido aplicados? Caso positivo, justifique.

4 - Existem cheques emitidos há mais de 180 dias que não foram com-
pensados?

4.1 - Caso positivo, foram tomadas providências?
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5 - Houve estrito cumprimento da ordem cronológica de pagamento, 
observadas as vinculações por recursos? 

5.1 - Caso negativo, as exceções foram autorizadas por lei?

5.2 - Caso não autorizadas por lei, o descumprimento da ordem cro-
nológica de pagamentos ocorreu em função de fatores supervenientes? 
Justifique.

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Despesas com Pessoal - Limites e Concessão de Vantagens

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

TÓPICO LIMITE LEGAL
LIMITE AFERI-
DO SITUAÇÃO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL 6% da RCL (*)

VERIFICAÇÃO SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Caso o limite aferido esteja acima do limite prudencial (§ único do 
art. 22 da LC 101/00), foram adotadas as vedações determinadas pela 
LRF (concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remu-
neração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 
X do art. 37 da Constituição; criação de cargo, emprego ou função; alte-
ração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; provi-
mento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 
título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimen-
to de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;contratação 
de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias).

2 - Caso o limite aferido esteja acima do limite de despesa total com 
pessoal determinado no art. 23 da LRF, foram adotadas, além das ve-
dações referentes ao limite prudencial, as providências previstas nos §§ 
3º e 4o do art. 169 da Constituição (redução em pelo menos vinte por 
cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;  
exoneração dos servidores não estáveis; e se tais medidas não forem 
suficientes para recondução das despesas ao limite, a perda de cargo de 
servidores estáveis, desde que ato normativo motivado do Poder espe-
cifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto 
da redução de pessoal).

2.1 - Caso positivo, foi eliminado pelo menos um terço do percentual 
excedente no quadrimestre seguinte ao da verificação da extrapolação 
do limite geral de despesas de pessoal? 

2.2 - Caso positivo, o percentual excedente foi eliminado nos dois qua-
drimestres seguintes ao da verificação da extrapolação do limite geral 
de despesas de pessoal, sendo os gastos reconduzidos aos limites legais?

3 - Houve deferimento de vantagens sobre parcelas integrantes de subsí-
dios, vencimentos ou salário de agentes políticos ou servidores?

3.1 - Caso positivo, os efeitos financeiros das respectivas despesas já se 
encontravam contemplados na LDO?

3.1.1 - Caso negativo, foram autorizados por lei?

3.1.2 - Caso autorizado por lei, foi apresentada estimativa de impacto 
orçamentário – financeiro e compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, 
bem como comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compen-
sados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente 
de despesa?

4 - Foi efetuada a revisão geral anual de remunerações e subsídios de 
que trata o inc. X do art. 37 da CF?

4.1 - No caso de ano eleitoral municipal, foi concedida revisão geral 
da remuneração dos servidores públicos que excedeu a recomposição 
da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir de 
cento e oitenta dias antes da eleição e até a posse dos eleitos?

5 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Munici-
pais foram fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado 
o que dispõem os arts. 37, XI e 39, § 4º da CF?

5.1 - Houve alteração posterior da fixação dos subsídios dos agentes 
políticos do Poder Executivo?

5.2 - Caso positivo, foram observadas as mesmas disposições consti-
tucionais por ocasião da fixação inicial, exceto o princípio da anterio-
ridade?

5.3 - Houve alteração posterior da fixação dos subsídios dos agentes 
políticos do Poder Legislativo?

6 - Foi emanado o ato do qual resultou aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titu-
lar do respectivo Poder?

7 - Existem cargos em comissão cujas atribuições não possuem carac-
terística de direção, chefia e assessoramento, nos moldes do art. 37, V, 
da CF?

8 - Foram efetuadas ou atualizadas as declarações de bens dos agentes 
políticos e servidores municipais, nos moldes do art. 13, § 2º, da Lei 
Federal nº 8.429/92?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área:
Tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou as-
semelhados

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

TÓPICO SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Existe lei municipal regulamentando a concessão de recursos na for-
ma de Adiantamento para execução de despesas de pequeno porte ou que 
não possam se submeter ao processamento normal de despesas?

2 - Foi efetuado adiantamento para agente político?

3 - Houve adiantamento de despesas cuja prestação de contas não foi 
apresentada no prazo estipulado na lei municipal?

3.1 - Caso positivo, foi instaurado procedimento administrativo para to-
mada de contas do responsável?

4 - Houve instauração de outras tomadas de contas referentes à ausência 
ou irregularidades na prestação de contas de ordenadores de despesas, 
recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados?

4.1 - Caso positivo, houve a posterior prestação de contas ou recuperação 
dos valores?

4.2 - Caso negativo, foram tomadas medidas administrativas ou judiciais 
visando a recuperação dos valores ao erário?

5 - Houve determinação de ressarcimento valores ao erário de agentes 
políticos ou servidores, por parte do Tribunal de Contas ou por determi-
nação judicial? 

5.1 - Caso positivo, foram adotadas as medidas administrativas para res-
sarcimento dos valores?

5.2 - Caso não ressarcidos os valores, foram inscritos na Dívida Ativa?

5.3 - Foram tomadas medidas judiciais para recuperação destes valores 
inscritos na Dívida Ativa?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Cumprimento dos limites de despesas do Legislativo

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

TÓPICO
LIMITE                                                               LE-
GAL

LIMITE 
AFERIDO SITUAÇÃO
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DESPESA TOTAL DO LEGISLATI-
VO (incluídos os subsídios dos Verea-
dores e excluídos os gastos com inati-
vos) - Art. 29-A, da CF

7% das receitas tributárias + transferên-
cias constitucionais efetivamente realiza-
das no exercício anterior (*)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - 
Art. 20, III, a, da LRF 6% da receita corrente líquida

FOLHA DE PAGAMENTO (incluin-
do gastos com subsídios de vereado-
res) - Art. 29-A, § 1º, da CF

70% de suas receitas (duodécimos trans-
feridos)

TOTAL DA DESPESA COM RE-
MUNERAÇÃO DE VEREADORES 
- Art. 29, VII, da CF 5% da receita do município

SUBSÍDIO DOS VEREADORES - 
Art. 29, VI, da CF

30% do subsídio dos Deputados Estadu-
ais (**)

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Foram efetuados repasses de duodécimos ao Legislativo que ultra-
passam os limites definidos no art. 29-A da CF?

2- Os repasses de duodécimos foram efetuados integralmente até o dia 
20 do mês de competência?

3 - Foi observado o limite máximo de Vereadores determinado no inc. 
IV do art. 29 da CF?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Licitações

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 – Normatização 

1.1 – Há Comissão de Licitação Permanente instituída através de Por-
taria?

1.2 – Caso positivo, qual o nº de referida Portaria?

1.3 – A investidura dos membros da Comissão de Licitação tem prazo 
máximo de 1 (um) ano e obedeceu ao limite de recondução dos mem-
bros com relação ao exercício anterior, nos termos do §4º do art. 51 da 
Lei nº 8.666/93?

1.4 – Há pregoeiro(a) habilitada no âmbito da Administração?

1.5 – Há Decreto Municipal que regulamente o pregão no órgão? Em 
caso positivo, indicar o número.

1.6 – Há Decreto Municipal que regulamente o registro de preços no 
órgão? Em caso positivo, indicar o número.

1.7 – O Registro Cadastral é amplamente divulgado sendo o chamamen-
to público publicado pelo menos uma vez ao ano na imprensa oficial e 
jornal diário, nos termos do art. 34 da Lei nº 8.666/93?

1.8 – Há regulamento no município para o pregão eletrônico? Caso po-
sitivo, informar o número do Decreto.

2 – Licitações e Procedimentos 

2.1 – As publicações dos avisos dos editais de Concorrência Pública, 
Tomada de Preços, Leilão e Pregão, se realizados no período, obedece-
ram à forma de publicação estabelecida no art. 21 da Lei nº 8.66/93 e, 
no caso de pregão, na legislação municipal?

2.2 – Especificamente com relação às licitações realizadas visando à 
execução de obras financiadas com recursos da União, houve a publica-
ção do edital no Diário Oficial da União?

2.3 – Os editais dos convites realizados no período avaliado foram 
afixados em local apropriado nos termos do § 3º do art. 22 da Lei nº 
8.66693?

2.4 – As publicações dos avisos de licitações realizadas no período obe-
deceram à anterioridade e condições estabelecidas no art. 21 da Lei de 
Licitações?

2.5 – Para as licitações realizadas no período, houve a informação da 
existência e indicação dos recursos orçamentários para pagamento, nos 
termos do art. 14 da Lei de Licitações (exceção apenas no caso de re-
gistro de preços)?

2.6 – Para as licitações realizadas no período, houve a formalização de 
pesquisas prévias de preços, ou, no caso de obras e serviços de enge-
nharia, de planilha de composição de custos através da adoção de pla-
nilhas oficiais, tais como SINAPI, CPOS, etc., com indicação da fonte 
de pesquisa?

2.7 - Todos os editais das licitações realizadas no período foram aprecia-
dos pelo departamento jurídico do órgão com emissão de parecer, nos 
termos do inciso VI do art. 38 da Lei nº 8.666/93?

2.8 – Foi formalizado processo licitatório ou de inexigibilidade de lici-
tação relativo aos serviços de telefonia fixa?

2.9 – No caso de decisão no processo administrativo de suspensão de 
participação de licitação e/ou declaração de inidoneidade, foi providen-
ciada a comunicação do Tribunal de Contas mediante preenchimento do 
Anexo 8 das Instruções nº 02/2008?

3 – Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

3.1 - Os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação cumpriram 
com as formalidades legais, em especial quanto a publicação da ratifi-
cação na imprensa oficial no prazo de 5 dias, nos termos do art. 26 da 
Lei nº 8.666/93?

3.2 – Foi formalizado o processo de dispensa de licitação, em especial 
para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica?

3.3 – Foi formalizado o processo de inexigibilidade de licitação, em 
especial para contratação dos serviços de fornecimento de água e coleta 
de esgoto?

3.4 – Durante o período avaliado, houve a formalização de dispensa 
de licitação nos casos de emergência ou estado de calamidade pública? 

3.4.1 - Em caso positivo, indicar os motivos que inviabilizaram a reali-
zação do precedente procedimento licitatório.

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA:

área: Compras e Contratos Administrativos

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 – COMPRAS – PROCEDIMENTOS

1.1 – Ocorreram compras diretas (sem o precedente processo licitató-
rio) de objetos ou serviços da mesma natureza que poderiam ter sido 
realizados conjunta e concomitantemente e que somados aos períodos 
anteriores ultrapassaram o limite de dispensa disposto nos incisos I e 
II do art. 24 da Lei de Licitações (R$ 15.000,00 obras e serviços de 
engenharia e R$ 8.000,00 demais serviços e compras)?

1.2 – No caso da existência da contratação emergencial, referida con-
tratação observou o prazo máximo de 180 dias conforme inciso IV do 
art. 24 da Lei nº 8666/93?

2 – Contratos – formalização – execução

2.1 – Durante o período avaliado, houve a celebração de contratos de 
valores superiores ao limite de remessa obrigatória ao Tribunal de Con-
tas, ou seja. *R$ 3.677,00 para obras e serviços de engenharia e *R$ 
2.626.000,00 para os demais serviços e materiais? (*Obs.: Valores para 
o exercício de 2013)

2.1.1 – Caso positivo, os mesmo foram remetidos ao Tribunal de Con-
tas?

2.1.2 – No caso de encaminhamento, foi observado o prazo de remessa 
estipulado na Resolução nº 01/2012 do Tribunal de Contas que alterou 
para o prazo de remessa para 5 (cinco) dias contados da data da  assi-
natura do contrato?

2.2 – No período avaliado, houve a formalização de todos os contratos 
de prestação de serviços e de compras cujo fornecimento é parcelado?

2.3 – Todos os contratos e aditamentos celebrados no mês anterior ao 
avaliado foram publicados resumidamente até o 5º dia útil deste mês 
na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei 
nº 8.666/93?

2.4 – Há previsão nos contratos de prestação de serviços da forma de 
recebimento de referidos serviços?

2.4.1 – Independentemente da previsão contratual e, conforme o caso, 
a Administração vem exigindo do Contratado a comprovação da pres-
tação de execução de serviços através da apresentação de relatórios 
mensais, etc.
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2.5 – Previamente ao deferimento dos pedidos de realinhamento de pre-
ços dos contratos, os mesmos são submetidos a diligências (pesquisa de 
mercado) visando comprovar o incremento solicitado?

2.6 – No período analisado, foi realizada alguma rescisão unilateral de 
contrato por descumprimento de cláusulas contratuais? Caso positivo, 
indicar os motivos.

2.6.1 – No caso da ocorrência de rescisão unilateral, foi instaurado pro-
cedimento administrativo visando aplicação das penalidades previstas 
no contrato?

2.6.2 – Neste caso foi observado o princípio da ampla defesa?

2.6.3 – No caso de decisão no processo administrativo de suspensão de 
participação de licitação e/ou declaração de inidoneidade, foi providen-
ciada a comunicação do Tribunal de Contas mediante o preenchimento 
do Anexo 8 das Instruções nº 02/2008?

2.7 – Durante o período avaliado, houve exigência de garantia para 
celebração de algum contrato? 

2.7.1 – Em caso positivo, foi informado à contabilidade para providên-
cias no sentido de contabilizar referida garantia contratual?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: Acesso à informação e transparência das contas públicas

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Foram realizadas audiências públicas para debater as metas fiscais? 
(art. 9, § 4º, da LRF)

2 - Foram realizadas audiências públicas para debater o PPA, LDO e 
LOA? (art. 48, § único, da LRF)

3 - As contas públicas foram colocadas à disposição da população em 
geral? (art. 49 da LRF)

4 - Houve divulgação, na página eletrônica do Município ou da Câma-
ra dos balanços, do parecer prévio do Tribunal de Contas e do RGF? 
(art. 48, caput, da LRF)

5 - Foi efetuada a publicação e divulgação do RGF? (arts. 55, § 2º, e 
63, II, b, da LRF)

6 - Foi efetuada a publicação dos valores dos subsídios e da remunera-
ção dos cargos e empregos públicos? (art. 39, § 6º, da CF)

7 - As despesas com publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos tiveram exclusivamente caráter edu-
cativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos?

8 - Em se tratando de ano eleitoral municipal, os gastos liquidados 
de publicidade institucional superaram a média despendida nos três 
exercícios anteriores, ou foram maiores do que os gastos observados 
no exercício imediatamente anterior?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: ENCARGOS SOCIAIS - ADIMPLEMENTO

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao insti-
tuto de previdência municipal, se existente?

2 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao INSS, 
inclusive eventual parcelamento de dívida?

3 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao FGTS, 
inclusive eventual parcelamento de dívida?

4 - O legislativo encontra-se adimplente com as contribuições ao PA-
SEP, inclusive eventual parcelamento de dívida?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: ALMOXARIFADO

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Existe Almoxarifado para controle dos estoques da Câmara Muni-
cipal?

2 - Caso positivo, existe funcionário designado formalmente para o con-
trole do almoxarifado?

3 - Caso positivo, são elaborados relatórios mensais de entrada e saída 
de materiais?

3.1 - Caso positivo, referidos relatórios são encaminhados para registro 
da Contabilidade?

4 - Caso positivo, é efetuado inventário periódico dos materiais em es-
toque?

5 - Caso inexista Almoxarifado, existem servidores formalmente desig-
nados para recebimento de materiais de fornecedores?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

área: CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Período:

Responsável:

Cargo:

Assinatura:

VERIFICAÇÕES SIM NÃO
ESPECIFICAÇÃO / 
JUSTIFICATIVA

1 - Existe controle formal de gastos com combustível?

1.1 - Caso positivo, referido controle identifica o veículo utilizado, o 
itinerário a ser percorrido, o motivo da viagem, o pessoal transportado, 
a quilometragem de saída e de retorno, a quantidade de quilômetros per-
corridos por litro de combustível, de forma a aferir a regular e eficiente 
utilização dos recursos públicos?

2 - Os gastos com combustível são efetuados exclusivamente para abas-
tecimento de veículos da Administração?

3 - Caso exista bomba para estoque de combustível na própria Admi-
nistração, os abastecimentos são efetuados mediante a apresentação de 
requisição devidamente autorizada pelo ordenador de despesas?

4 - Caso os abastecimentos sejam efetuados em postos de gasolina, são 
precedidos de requisição devidamente autorizada pelo ordenador de des-
pesas e conferida pelo responsável pelo setor antes da autorização de 
pagamento?

PARECER SINTÉTICO DO RESPONSáVEL PELA áREA: 

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

ReSOlUÇÃO nº 570, De 23 De SeTeMBRO De 2013
Institui, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, solenidade em comemoração ao Dia do Co-
merciário, e dá outras providências.
(Projeto de Resolução nº 11/2013, de autoria do Vereador Fuad Abrão Isaac.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, solenidade em comemoração 
ao Dia do Comerciário, a ser realizada na semana do dia 30 de outubro de cada ano.



Página 44 28/09/2013

Parágrafo único. A solenidade prevista no caput deste artigo será convocada em data a ser designada 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga em exercício e será conduzida de acordo com 
regulamentação a ser instituída por Portaria.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 23 de setembro de 2013.
André Luiz Bueno
Presidente
Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

VânIa cRIStIna LEME dE SoUSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DeCReTO leGISlATIVO nº 472, De 23 De SeTeMBRO 2013
Dispõe sobre concessão de Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao Deputado 
Estadual Edson de Oliveira Giriboni.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2013, de autoria de todos os Vereadores da Câmara Municipal 
de Itapetininga)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferida a Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao Deputado Estadual 
Edson de Oliveira Giriboni.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação. 
Câmara Municipal de Itapetininga, 23 de setembro de 2013.
André Luiz Bueno
Presidente
Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

VânIa cRIStIna LEME dE SoUSa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

AVISO De ReAlIzAÇÃO De AUDIÊnCIA PúBlICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar da Audi-
ência Pública que será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à Rua Monsenhor Soares, 
251, Centro, no dia 30 de setembro de 2013, segunda-feira, às 16:00 horas para debate e discussão 
do Projeto de Lei de nº 116/2013, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de 
crédito especial e dá outras providências.

andRÉ LUIz BUEno
PRESIDENTE 

eXTRATOS De COnTRATOS
COnTRATO nº18/2013

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Imprensa Oficial Do Estado S/A - IMESP
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de atos de interesse da Câmara Municipal, pelo 
sistema “on-line”, no “Diário Oficial do Estado do Estado de São Paulo.         
Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura.
Valor Global: R$ 7.163,00 (sete mil,   cento e sessenta e três reais).
Data da assinatura: 02 de setembro de 2013.

andRÉ LUIz BUEno
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

COnTRATO nº19/2013
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa iClouds Sistemas Web
Objeto: Prestação de serviços de reformulação e manutenção  do site oficial, disponibilização das 
transmissões ao vivo (online)das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e eventos promovidos 
pela Câmara Municipal.         
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Valor Global: R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais).
Data da assinatura: 09 de setembro de 2013.

andRÉ LUIz BUEno
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

eXTRATOS De ADITAMenTOS De COnTRATOS
PRIMeIRO TeRMO De ADITAMenTO DO COnTRATO n.º 19/2012 

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa 4R Sistemas & Assessoria  Ltda.
Objeto:  Prestação de serviços técnicos para implantação e  cessão de uso de sistemas  de informática 
especializados em gestão de   Administração Pública da Câmara Municipal.  
Objeto do Aditamento:  Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses; implantação e ma-
nutenção do software do Portal de Transparência.
Valor global atualizado (IGP-M): R$ 63.079,37
Data da assinatura: 06 de setembro de 2013.

andRÉ LUIS BUEno
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PRIMeIRO TeRMO De ADITAMenTO DO COnTRATO n.º 20/2012 
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Publiconsult Assessoria e Consultoria Pública Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria 
na área de Administração Pública em geral. 
Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses.
Valor global atualizado (IGP-M): R$ 63.310,48
Data da assinatura: 06 de setembro de 2013.

andRÉ LUIS BUEno
PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PORTARIA/SePReM nº 096, De 18 De SeTeMBRO De 2013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 0001001/2013, RESOLVE:                                                        
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 
de 23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do funcionário municipal aposentado FRANCISCO 
LEONEL FONSECA á dependente MARIA APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA FONSECA, es-
posa, a partir de 16-07-2013.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

PORTARIA/SePReM nº 099, De 24 De SeTeMBRO 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 1004/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45  § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012  
a partir de 30-09-2013, a funcionária THELMA APARECIDA VIEIRA GOMES, Servente, Referência 
03-A, 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 100, De 24 De SeTeMBRO 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 1005/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012  
a partir de 30-09-2013, o funcionário CLOVIS BARBOSA LEME, Auxiliar de Educação, Referência 
07-A, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
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Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 101, De 24 De SeTeMBRO 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 1006/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6º da EC. 41/2003 a partir de 30-09-2013, o funcionário CARLOS PINTO DE CARVALHO, 
Tratorista, Referência 06-F, lotado na Secretaria de Obras e Serviços.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 102, De 24 De SeTeMBRO 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 1007/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e Artigo 45, § 2º, da Lei Complementar nº. 49, de 23-
04-2012 e Art. 6ºA da EC. 41/2003 a partir de 30-09-2013, o funcionário GIOVANA HELENA DE 
OLIVEIRA MARTINS, Auxiliar de Educação, Referência 07-B, lotada na Secretaria de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 103, De 24 De SeTeMBRO 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 1008/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 e 45 § 2º da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 
e Art. 6ºA da EC. 41/2003 a partir de 30-09-2013, a funcionária CLAUDIA APARECIDA VIVIANI, 
Auxiliar de Educação Referência 07-C, lotada na Secretaria de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SePReM nº 104, De 24 De SeTeMBRO 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 1009/2013, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 39 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Art. 6ºA 
da EC.41/2003 a partir de 30-09-2013, o funcionário JOSÉ ZEFERINO MAIA,  Oficial de Conserva-
ção de Vias, Referência 06-E, lotado na Secretaria de Obras.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/ SePReM/ nº 105, De 25 De SeTeMBRO De 2.013
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 170, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Previdência Social, 
introduziu o artigo 3º-A na Portaria MPS/GM nº 519 de 24 de agosto de 2011, do mesmo Ministério, 
estabelecendo para os Municípios a obrigação de “manter Comitê de Investimentos dos recursos dos 
seus respectivos RPPS”; 
CONSIDERANDO que o Conselho Administrativo aprovou a estrutura, a composição e o funciona-
mento para o Comitê de Investimentos do SEPREM em sua reunião ordinária realizada em 21/09/2012, 
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 02, de 25 de Setembro de 2012, do Presidente do 
Conselho Administrativo do SEPREM.
R E S O L V E:
1. Os Servidores RUBENS SANCHES LOPES, DANIELA MACHADO GODOI FRANSOZI, NEL-
SON MARTINS LOPES FILHO, NANCY FIUZA DOMINGUES e SONIA DE FREITAS RODRI-
GUES, constituem o COMITÊ DE INVESTIMENTOS do Serviço de Previdência Municipal de Ita-
petininga - SEPREM, como Órgão Auxiliar no processo decisório quanto à execução da sua política 
de investimentos.
2. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 080, de 26 
de Setembro de 2012.

JaIME dE caRVaLHo
PRESIDENTE DO SEPREM



Página 46 28/09/2013

o PRAzo PARA A SoliCiTAção VAi ATé o DiA 07 DE ouTuBRo DE 2013 ATRAVéS Do SiTE WWW.FATECiTAPETininGA.EDu.BR

Está aberto o período para soli-
citação da isenção e/ou redução da 
taxa de inscrição para o vestibular 
da Fatec Itapetininga. O prazo para 
a solicitação vai até o dia 07 de ou-
tubro de 2013.

Em todo estado, serão concedi-
das seis mil isenções do pagamento 
da taxa de inscrição para candida-
tos socioeconomicamente carentes 
e que preencham, cumulativamente, 
alguns requisitos, que você encontra 
no site da Fatec (www.fatecitapeti-

ninga.edu.br).
Os candidatos que desejarem se 

inscrever para obter a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, de-
verão obedecer aos seguintes pro-
cedimentos: Acessar o site www.
vestibularfatec.com.br, na seção 
“isenção/redução”, preencher total 
e corretamente o “formulário para 
solicitação de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição” ora denomina-
do “formulário para isenção da ta-
xa”.

Serviço
Faculdade de Tecnologia de 
itapetininga 
FATEC - Prof. Antonio Belizandro 
Barbosa Rezende
Tel: (15) 3272.7916
Rua: João Vieira de Camargo, 104, 
Vila Barth
Itapetininga - São Paulo.
www.fatecitapetininga.edu.br

Ao término da inscrição para 
isenção ou redução será informado 
ao candidato o número do protocolo, 
o qual deverá ser anotado para poste-
rior indicação em envelope conten-
do os documentos comprobatórios, 
os quais deverão ser entregues nos 
dias úteis até o dia 07 de outubro de 
2013, no horário das 13 às 19 horas, 
somente na Secretaria da Faculdade 
de Tecnologia de Itapetininga, situa-
da à Rua João Vieira de Camargo, nº 
104 - Vila Barth - Itapetininga - SP.

Espaço da MElhor idadE prEpara coMEMoração
Secretaria de Gabinete

Em comemoração à Semana do 
Idoso, o Espaço da Melhor Idade 
preparou uma programação especial, 
voltada para este público. O objeti-
vo é promover diversão, integração e 
troca de experiência entre os idosos.

Para começar, haverá uma apre-
sentação da peça “Lá no Pé da Ser-
ra”, com o Grupo de Teatro Pauta e 
Poesia. A encenação será no próximo 

EVEnTo TERá PEçA DE TEATRo E ATiViDADES GRATuiTAS nA PRAçA

dia 5, sábado, a partir das 15h. O in-
gresso deverá ser trocado por 1 litro 
de leite no Espaço da Melhor Idade. 
O material arrecadado será doado pa-
ra entidades que cuidam de idosos na 
cidade.

No domingo, 6, haverá um evento 
na Praça Peixoto Gomide, das 8h às 
13h, com atividades físicas, sorteio 
de brindes, serviços de manicure e 

cabeleireiro e orientações de saúde. 
O evento conta com a parceria do 
Fundo Social de Solidariedade, da 
Secretaria de Promoção Social e Es-
porte, do SAMU, da Vigilância Epi-
demiológica, do Instituto Embelleze 
e da Sabesp.

Mais informações, no Espaço da 
Melhor Idade, que fica à Avenida 
Wenceslau Brás, 369, Vila São João. 
Telefone 3273-2599.

trataMEnto dE tuBErculosE é prEMiado pElo Estado dE sp
Secretaria de Saúde

No dia 25 de Setembro, Itapetininga 
recebeu uma importante premiação esta-
dual da Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo. A honraria se deve ao excelente 
trabalho com os pacientes de Tuberculose.

O município conseguiu alcançar a ex-
pressiva meta de 82% de cura dos pacien-
tes, graças ao empenho, dedicação e quali-

o MuniCíPio ATinGiu A META DE 82% DE CuRA AoS DoEnTES PElA DEDiCAção E quAliDADE TéCniCA DoS PRoFiSSionAiS EnVolViDoS

dade técnica dos profissionais envolvidos. 
O tratamento completo aos pacien-

tes dura cerca de seis meses. Lem-
brando que os pacientes que aderem 
ao tratamento recebem cesta básica, 
em parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade, além de medicação su-
pervisionada.
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4ª Edição dos Jogos Estudantis Municipal
Secretaria de Educação

A abertura da 4ª edição dos Jogos 
Estudantis Municipal acontecerá no dia 
28, ás 9h, no Ginásio do SESI.  20 esco-
las participarão com mais de 700 alunos, 
divididos em três categorias, por faixa 
etária. Os alunos irão competir tanto no 
masculino quanto no feminino, nas oito 

MAiS DE 700 AlunoS DE 20 ESColAS Vão CoMPETiR DuRAnTE o PERíoDo DE DoiS MESES EM oiTo MoDAliDADES ESPoRTiVAS

modalidades: Futsal, Vôlei, queimada, 
xadrez individual e por equipe, ginástica 
artística, atletismo (corrida, arremesso de 
pelota e peso, salto em distância), tênis de 
mesa, damas.  

O JEM será promovido pela Secreta-
ria de Educação em parceria com a Se-

cretaria de Esportes e Lazer e tem como 
objetivos, promover através da prática 
desportiva, a integração e o intercâmbio 
dos alunos do 3º ao 8º ano das unidades 
escolares municipais, ampliando as opor-
tunidades de socialização e aquisição de 
hábitos saudáveis, favorecendo o surgi-

mento de novos talentos representativos 
do esporte.

As EMEFs Therezinha Anunciato, 
José Gomes, Benedita Vieira Madalena, 
Rosa Badim e Maria Aparecida Idálio se-
rão sede dos jogos. As disputas da moda-
lidade atletismo serão realizadas no SESI. 

AS ATiViDADES DE lEiTuRA oFERECiDAS ABRAnGEM A EDuCAção inFAnTil E o EnSino FunDAMEnTAl ATé o 5º Ano

Em todas as salas, do Berçário ao 5º 
ano, o momento da leitura faz parte de 
um programa de atividades permanente 
que possibilita familiarização diária das 
crianças com a cultura escrita. 201 salas 
receberam 02 acervos com 30 livros ca-
da, para uso coletivo em sala de aula, to-
talizando 12.060 livros para o período de 
2013 a 2015. São 1.344 títulos diferentes 
classificados em 10 tipos de obras.

Cada sala, do 1º ao 3º ano, recebeu do 
MEC, por meio do Programa Nacional do 
Livro Didático, acervos muito diversifica-
dos, complementares aos livros didáticos, 
dando apoio ao processo de alfabetização 
e letramento nas diferentes áreas do co-
nhecimento, estimulando a leitura autô-
noma e compartilhada. 

Os professores trabalham essas ativi-
dades permanentes de acordo com o or-
ganograma que determina uma atividade 
de leitura por dia, o momento da Roda, 
da história (o professor faz a leitura), roda 
Biblioteca (contato com o Livro e leitu-
ra), Leitura por capítulos e o Reconto (o 
professor lê um pedaço da história por 

dia e na sexta-feira as crianças recontam 
o livro). 

Márcio de Freitas, Professor de Edu-
cação Infantil, ressalta a importância do 
lúdico, da imaginação e da criatividade 
para o desenvolvimento cognitivo da 
criança, por tanto, cada professor cria e 
utiliza instrumentos diferentes, diaria-
mente, para entreter e estimular o gosto 
pela leitura nos alunos.  

Existe também um trabalho de incen-
tivo a leitura, realizado por Milene Fran-
ça, - funcionária da Biblioteca Municipal, 
Professora e Contadora de Histórias. O 
projeto “Narração Itinerante, um convite 
à prática da leitura”, tem a finalidade de 
levar a atividade de contar histórias até 
as escolas, onde haverá, certamente, um 
encantamento pelos livros e pela leitura. 

A atividade de contação de histórias 
também acontece em todo último sábado 
do mês, às 15h, na Biblioteca Municipal, 
Rua Campos Sales, 175, Centro. Neste 
mês acontecerá no dia 28. É um evento 
gratuito, aberto ao público, basta compa-
recer e participar.

Obras

Livros literários narrativos;
Histórias em quadrinhos;
Biografias; 
Livros de histórias;
Livros instrucionais;
Livros de divulgação do saber 
científico, obras literárias; 
Livros de imagens (sem 
legendas); 
Livros de palavras, livros 
de imagens com legendas, 
livros com textos rimados de 
apresentação das letras do 
alfabeto; 
Livros de cantigas, parlendas, 
trava-línguas, jogos de 
palavras, poemas;
Obras mistas, com vários 
gêneros, obras pedagógicas, 
etc.

MEC doa 1000 livros
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o oBJETiVo é inCEnTiVAR quE CRiAnçAS E ADolESCEnTES FREquEnTEM A ESColA E PARTiCiPEM DE  PRoJEToS SoCiAiS

O Projeto Radar (Ronda de Amparo 
e Defesa do Adolescente na Rua), da 
Secretaria de Promoção Social, há seis 
anos, começou seus trabalhos nas ruas 
de Itapetininga. No início, eram 180 
crianças e adolescentes em situação 
de rua, atualmente são dois. O proje-
to trabalha com o resgate de crianças e 
adolescentes em situação de rua e me-
dicância (esmola). O objetivo  é evitar 
que essas crianças e adolescentes se 
tornem moradores de rua.

Quatro educadores fazem ronda du-
rante o dia e a noite no centro da cida-
de abordando as crianças e adolescen-
tes que estão de flanelinhas, pedindo 
dinheiro, comida, entre outras coisas.

Essas crianças e adolescentes são 
prontamente identificados, depois são 
colhidos os dados, como por exemplo, 

o nome dos pais, se está estudando, 
que série está, local onde reside e, en-
tão, as informações são enviadas para 
as assistentes sociais do CREAS. 

Quando as informações estão com 
as assistentes sociais elas realizam vi-
sitas nas casas das crianças e verificam 
o grau de vulnerabilidade da família, 
se o adolescente participa de algum 
projeto social, e em que programas so-
ciais a família está inserida. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) es-
tipula que a criança deve estar em um 
período do dia na escola e outro perí-
odo participando de um projeto social. 

Em caso da falta de estudo, ele 
será matriculado em uma escola, em 
um projeto social e esportivo. Então 
entra a segunda fase do trabalho, que 
diagnostica se o adolescente continua 

frequentando a escola e os projetos 
sociais. Em caso de não compareci-
mento, a equipe verifica onde o ado-
lescente está, onde ele fica, e qual o 
motivo. 

Muitas crianças e adolescentes 
vão pra rua por não aguentar a pres-
são do ambiente familiar. Em mui-
tos casos os pais são alcoolatras, as 
crianças sofrem violência, ou saem 
para as ruas porque são explorados 
pela família.

Um acompanhamento e tratamento 
com a família é realizado para recom-
por o ambiente familiar. Um dos ca-
sos de sucesso foi a de um adolescen-
te que saiu da rua, recuperou sua auto 
estima, prestou vestibulinho do curso 
técnico da Escola Agrícola e hoje faz 
estágio em uma produção de batata.

Adolescentes são inseridos em projetos sociais

sEsi aprEsEnta “história sEM tEMpo QuE conta o tEMpo”
Secretaria de Cultura e Turismo

O Teatro do SESI Itapetininga 
apresenta, no dia 02/10, quarta-fei-
ra, às 15h o espetáculo “História 
Sem Tempo Que Conta o Tempo” 
da Cia Patética. Neste espetáculo, 
a alegre e muito esperta Cecília 
adora brincadeiras de meninos, que 
também podem ser brincadeiras de 
meninas. A entrada é gratuita.

A CiA PATéTiCA VEM à iTAPETininGA no DiA 02/10, quARTA-FEiRA, àS 15h. A EnTRADA é GRATuiTA

Serviço
local: Teatro do SESI Itapetininga - av. 
Padre Antonio Brunetti, 1.360, Vila Rio 
Branco
Data e horário: 02/10, quarta-feira, 
às 15h
Duração: 50 min

Capacidade: 246 lugares e 6 para 
cadeirantes
Classificação indicativa: livre
Entrada gratuita – os ingressos 
serão distribuídos 1 hora antes do 
início do espetáculo


