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O EvEntO é PROMOvIdO PElO SESC EM PARCERIA COM PREfEItuRA MunICIPAl COM A  PROPOStA “tOdA hORA, é hORA. ESPORtE AgORA”

O hexacampeão mundial de Skate, 
Sandro Dias, o Mineirinho, estará em 
Itapetininga no próximo dia 9 de fe-
vereiro para participar do Sesc Verão, 
uma parceria do Sesc com a Prefeitura 
de Itapetininga e apoio do Sindicato 
do Comércio Varejista de Itapetininga. 
Oportunidade única para quem é fã de 
Skate e de um dos maiores esportistas 
brasileiros.

Composto por circuitos de esporte 
e lazer, o Sesc Verão é uma ação para 
aumentar o número de brasileiros pra-
ticantes de esportes e atividades físicas 
até 2016. O Ginásio de Esportes Ayr-
ton Senna da Silva será o palco para 
o campeão mostrar suas habilidades, 
além de bater um papo com os partici-
pantes do evento.

“Toda hora, é hora. Esporte agora” 
é o slogan dessa importante campanha 
apoiada pela prefeitura de Itapetininga 
que usa o esporte como ferramenta so-

cial. Compareça e não deixe de presti-
giar este grande brasileiro.

‘Mineirinho’
Sandro Dias, mais conhecido co-

mo “Mineirinho”. Nasceu em Santo 
André, São Paulo, no dia 18 de Abril 
de 1975. Skatista profissional desde 
1995, começou a andar dez anos an-
tes. É considerado o “Rei do 540”, 
e foi o terceiro skatista no mundo 
a acertar a manobra 900°, e o pri-
meiro a voltá-la durante sua linha 
em uma competição. Hexacampeão 
mundial pela World Cup Skatebo-
arding (2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2011), tricampeão europeu 
(2001, 2003 e 2005) 1 e medalha de 
ouro dos X Games de Los Angeles 
(2006).

Sesc verão
Toda hora é hora para aproveitar o 

Sesc Verão 2014. Prepare-se para co-
locar atividades físicas e esporte no 
seu dia a dia e não fique de fora. O 
proje-
to traz 
instala-
ções lú-
dicas e interativas, ba-
te-papos, encontros com atle-
tas, vivências e demonstrações de 
modalidades esportivas, aulas aber-
tas e atividades recreativas.

data: 09/02/2014 (domingo)
local: Ginásio de Esportes 
Ayrton Senna da Silva, 
Avenida José Moraes Terra 
s/n Vila Barth
horário: 10h30 às 17h

Evento

Secretaria de cultura e turiSmo apoia o projeto cine clube
Secretaria de Cultura e Turismo

A Prefeitura de Itapetininga, 
por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, apoia diversos projetos 
culturais e educativos, com o obje-
tivo de oferecer atividades lúdicas 
gratuitas e de qualidade para toda a 
população, reconhecendo a impor-
tância de incentivar as manifesta-
ções artísticas.

Um dos projetos que contam com 
a parceria da Secretaria de Cultura 
e Turismo é o Cine Clube, ideali-
zado pelo Instituto Júlio Prestes e 

COM uMA bOA MédIA dE PARtICIPAçãO, O gRuPO SE REúnE MEnSAlMEntE PARA ASSIStIR E dEbAtER tEMAS dE fIlMES

coordenado por Angelo Lourival 
Ricchetti. Segundo ele, o Instituto 
Júlio Prestes criou um grupo de es-
tudos sobre o pensamento comple-
xo e desse grupo surgiu a ideia de 
se formar um Cine Clube, para exi-
bir e debater filmes cujos roteiros 
abordassem a questão do paradig-
ma da complexidade.

Uma vez por mês é escolhido 
um filme cujo roteiro aborde a arte 
e o cinema. Em seguida é feito um 
debate sobre o tema e sorteio de li-

vros. O espaço tem capacidade para 
30 pessoas e, de acordo com o co-
ordenador do Cine Clube, a média 
de participação do público é boa. 
“Algumas pessoas comparecem em 
quase todos os eventos”, explica 
Ricchetti.

O Cine Clube existe há cinco 
anos e, desde o ano passado, conta 
com a parceria da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, que disponibiliza o 
auditório da Biblioteca Municipal 
e os equipamentos para exibição. 

Desde o início do projeto, já foram 
exibidos 50 filmes. As sessões são 
gratuitas e abertas a toda a popu-
lação, que participa livremente, ex-
pondo suas ideias, com restrições 
apenas quanto à indicação etária do 
filme.

A programação do Cine Clube é 
divulgada nos meios de comunicação 
e nas redes sociais e agora, você tam-
bém poderá acompanhar mensalmen-
te aqui no Semanário Oficial os filmes 
que serão exibidos. Fique ligado!
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A SElEtIvA tEM O PROPóSItO dE dEtECtAR E IdEntIfICAR tAlEntOS ESPORtIvOS PARA A MOntAgEM dA EquIPE dE 2014

O técnico da equipe de Handebol fe-
minino Professor Jorge Roberto fará uma 
seletiva para meninas acima de 14 anos. A 
seletiva tem o propósito de detectar talen-
tos esportivos para a montagem da equi-
pe que participará de várias competições 
neste ano.

prefeitura realiza audiência Sobre a Saúde do munícipio
Secretaria de Saúde

No próximo dia 21 de feverei-
ro, a Prefeitura de Itapetininga, por 
meio da Secretaria de Saúde, fará 
uma audiência pública para apre-
sentar as ações e os investimentos 
efetuados no terceiro quadrimestre 
de 2013.

A audiência é ótima oportuni-
dade para a população acompanhar 
mais de perto o trabalho que vem 
sendo realizado pela Secretaria de 
Saúde. Para quem estiver interessa-
do em participar, a audiência será 
no plenário da Câmara Municipal 
à Rua Monsenhor Soares nº 251, 
Centro, a partir das 14h.

A AudIênCIA PúblICA SERá nO PlEnáRIO dA CâMARA MunICIPAl nO PRóxIMO dIA 21 dE fEvEREIRO, A PARtIR dAS 14h

As interessadas devem comparecer ao 
Ginásio Ayrton Senna da Silva (Rua Jaci-
ra Ayres Holtz, 230 - Vila Barth) nos dias 
1 e 8 de fevereiro, trajadas com shorts ou 
calça de agasalho, tênis e camiseta, a par-
tir das 10h. As atletas também devem es-
tar munidas do documento de identidade.

Participação da sociedade é fundamental para sugestões na atuação da secretaria
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POR FELIPE MOREIRA

Como os raios interferem na vida dos brasileiros?
 A cada 50 mortes por raios no mundo, uma é no Brasil. O país campeão mundial 
em incidência do fenômeno. São 130 mortes, mais de 200 feridos por ano.
A probabilidade de morrer atingido por raio é de 0.8 por milhão por ano, mas 
esta possibilidade pode ser muito maior, da ordem de um para mil, dependendo 
de onde a pessoa está e o que esta fazendo durante uma tempestade.

Portanto...
É preciso saber o que fazer e o que evitar quando se escuta o barulho 
característico de um raio, o trovão! 80% dos casos podem ser evitados 
se as pessoas souberem como se proteger. Desta forma, a Defesa Civil 
Municipal lista abaixo algumas dicas importantes e que podem salvar vidas:
•Não pratique atividades agropecúarias ao ar livre;
•Não fique próximo a carros, tratores e transportes em geral, pois são 
metálicos;
•Não fique em locais abertos como praias, campos de futebol, piscinas, 
embaixo de árvores;
•Desligue os equipamentos eletrônicos da tomada e desconecte as antenas dos 
televisores;
•Ao sentir carga elétrica em seu corpo (caracterizada por eriçamento do cabelo e 
formigamento da pele) jogue-se ao chão;
•Não utilize objetos que conduzem eletricidade (como telefone com fio ou celulares, 
tablets, notebooks entre outros quando estiverem carregando);
•Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linhas telefônicas ou 
elétricas e estruturas metálicas;
•Não fique em abrigos abertos, como sacadas, varandas, toldos, deques, etc;
•Não retire ou coloque roupas em varais durante a tempestade;
•Mantenha-se longe de árvores isoladas;
•Não permaneça dentro d’água durante as tempestades;
•Em casa, permaneça longe de portas e janelas;
•Evite áreas altas;
•Durante as tempestades fique em casa ou em um veículo fechado, com portas e janelas 
fechadas, sem encostar-se à lataria.

verdades sobre os raios:
•As descargas elétricas acontecem na maioria dos temporais;
•Os raios são mais comuns no verão, mas podem ocorrer no inverno;
•O raio pode cair duas ou mais vezes no mesmo lugar e normalmente 
atinge o objeto mais alto de um determinado local;
•Os raios podem matar.

RAIOS

Fontes: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Informativo nº 43 do Departamento de Defesa Civil e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
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AvISO DE AUDIêncIA PúBlIcA
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber, que fica designado o dia 21 de fevereiro de 2014 a partir da 
14h00minh, à apresentação da Audiência Pública no plenário da Câmara Municipal na Rua Monsenhor Soares 
nº 251, Centro, em Itapetininga com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes à Secretaria da Saúde, para 
apresentar as ações e os investimentos efetuados no terceiro quadrimestre de 2013.

Felipe Thibes Galvão
SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

HOMOlOGAÇÃO DO PREGÃO PRESEncIAl nº 135/2013
Processo n°. 216/2013, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BAR-
RACA E DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, HOMO-
LOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
VISUAL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA
    CNPJ: 05.626.958/0001-06

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

01 02 UN

Tenda Pantográfica personalizada de montagem rápi-
da, tamanho 3mX3m com fechamento lateral e fundos, 
altura central 2,80m - Confeccionada em aço carbono 
galvanizado e cobertura em lona, uretanizado, trata-
mento antifungos e ultravioleta, solda eletrônica em 
material de Alta Resistência.
OBS: O produto deve acompanhar Bolsa de Trans-
porte, cabos de amarração e pinos de fixação VISUAL R$500,00 R$1.000,00

02 01 UN

Tenda Pantográfica personalizada de montagem rápi-
da tamanho 3mX6m com fechamento lateral e fundos, 
altura central 2,80m - Confeccionada em aço carbono 
galvanizado e cobertura em lona, uretanizado, trata-
mento antifungos e ultravioleta, solda eletrônica em 
material de Alta Resistência.
OBS - O produto deve acompanhar Bolsa para trans-
porte, cabos de amarração e pinos de fixação VISUAL R$1.700,00 R$1.700,00

ESPAÇO LIVRE INFLáVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME
    CNPJ: 00.859.106/0001-45

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

03 1 UN

Barracas com toldo inflável, medindo 3,5m alt. X3,5M 
larg x 3,5 comp personalizada, em nylon emborra-
chada (material de alta resistência) 240 termofixado, 
termo emborrachado, uretanizado, com tratamento 
antifungos e ultravioleta com pintura de logomarcas.
OBS - O produto deve acompanhar Bolsa de Trans-
porte, cabos de amarração e moto insuflador Delta 220 
V

ESPAÇO
LIVRE R$4.600,00 R$4.600,00

04 1 UN

LAÇO INFLAVEL medindo 7X3, personalizado em 
nylon emborrachado, (material de alta resistência) 
240 termo fixado, termo emborrachado, uretanizado, 
tratamento antifungos e ultravioleta com pintura logo-
marcas
OBS - O produto deve acompanhar Bolsa para trans-
porte, cabos de amarração e moto insulflador Deltra 
220V

ESPAÇO
LIVRE R$3.250,00 R$3.250,00

05 2 UN

Balcao Inflável, medindo 2,5X1,25X0,50, chapa em 
PVC rígido 4mm com velcro para fixação personaliza-
do, confeccionado em nylon emborrachado (material 
de alta resistência) 240 termofixado, termo emborra-
chado, uretanizado, tratamento antifungos e ultraviole-
ta com pintura logomarcas
OBS - O produto deve acompanhar Bolsa para trans-
porte, cabos de amarração e moto insulflador Deltra 
220V

ESPAÇO
LIVRE R$2.300,00 R$4.600,00

Itapetininga, 27 de janeiro de 2014. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOlOGAÇÃO DO PREGÃO PRESEncIAl nº 144/2013 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Processo n°. 234/2013, que objetiva a contratação de empresa para O FORNECIMENTO DE TUBOS DE 
CONCRETO PARA USO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL– SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos 
proponentes:
 
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
        CNPJ: 50.309.137/0001-09

Item Quant Emb Descrição Marca Vr.Unit Vr.Total

01 50 UN
TUBO DE CONCRETO ARMADO PB– 
1,20mx1,50m – PA2 ICOCITAL R$225,00 R$11.250,00

02 50 UN
TUBO DE CONCRETO ARMADO PB – 
1,50mx1,50m – PA2 ICOCITAL R$322,00 R$16.100,00

03 50 UN
TUBO DE CONCRETO ARMADO PB – 
0,80mx1,50m – PA2 ICOCITAL R$122,00 R$6.100,00

Itapetininga, 27 de janeiro de 2014.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

DISPEnSA DE lIcITAÇÃO nº 01/2014 – PROcESSO n° 012/2014
OBJETO: desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho através da 
operacionalização de programas de estágios de estudantes, tendo a capacidade para contratação de até 500 
(quinhentos) estagiários, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Itapetininga/SP. CONTRATADA: 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE – VALOR TOTAL: R$ 201.420,00 no período 
de 12 meses, sendo o valor unitário de R$33,57 por estagiário/mês. FUNDAMENTO LEGAL: conforme jus-
tificativa da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e parecer da Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos e com base no art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV da Constituição Federal e nos termos do inciso 
XIII do artigo 24 da Lei federal n.º 8.666/93. Itapetininga, 29 de janeiro de 2014. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS CNPJ: 00.773.364/0001-04 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013 

 

ATIVO CIRCULANTE 
 

 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
Disponível- IG 

305.149,28 Fornecedores                                                           

 
Contas Poup. Bco do Brasil- 6104-4-F,CASA.  
 

124.304,54 Obrigações trabalhistas                                         24.806,41 

Conta  Aplic.-BB-FIX-6104-2-F CASA 213.916,98 Fornecedores 564,07 

Bco do Brasil-c/c 6104- F. CASA 0,00 Obrigações Tributárias  

 
Conta Poup.Bco Brasil -6104-5-F, CASA  

81.877,45                                 Obrigações Sociais                                                         

 
Valores a receber de terceiros 

 Prestadores de Serviços                                              2.000,00 

 
Adiantamento a empregados 

  Cheques  a Compensar                                                               27.372,83 

Outras contas e títulos a receber 98.198,40    Adiantamento de clientes                                                 

(-) Provisão para devedores duvidosos  Empréstimos e financiamentos a pagar CP  

 Estoques  Obrigações fiscais exceto IRenda e CSLL  

 Despesas antecipadas  Convênios Públicos (Saldo)  

Outras Contas do Ativo Circulante  Adiantamento de Projetos                                               

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Subvenções Públicas (Saldo)                                

 
Valores a receber a longo prazo 

 Recursos de Leis de Incentivo Fiscal                              

ATIVO PERMANENTE 
 
(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados        

 

Investimentos                                                   Provisão para IRenda e CSLL                                         

Imobilizado                                                     99.506,41 Sentenças judiciais trabalhistas a pagar                          

(-) Depreciação / amortização acumulada         Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista              

Diferido                                                            Outros Passivos Circulantes  

Outros Ativos Permanentes                               
PASSIVO EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
  Empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo    

Contas a pagar                                                                 

Alugueis antecipados                                                       

Outros passivos exigíveis a longo prazo                          

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 
 

 
Resultados de exercícios futuros 
  

 

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 
 

Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)  

Doações patrimoniais                                                      46.598,71 

Reservas constituídas                                                       

Superávits / Déficits acumulados                                    820.317,06 

Superávits / Déficits do exercício                                     
1.293,98 

Outras Contas do Patrimônio Social                                 

TOTAL  922.953,06 TOTAL  
922.953,06 

 

                                                       

 

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS CNPJ: 00.773.364/0001-04 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2013 

 
RECEITAS OPERACIONAIS 

 
 

  
DESPESAS COM PESSOAL 

Recursos- VF- Pro Jovem Adolescente 183.029,29 Salários de Funcionários(c/vínculo empregatício)                1.185.450,98 

Recursos – VF –Projeto Peti      20.036,23 Encargos Sociais com Pessoal 
 

156.829,94 

Recursos – VF – Creas   
 

 Despesas Diversas com Pessoal                       

Recursos – VE- Fundação Casa-Siafem 1.832.464,30 Remuneração de Dirigentes  

Recursos – VE –Projeto Flanelinha e Mudas     
 

30.000,00 Encargos Sociais com dirigentes  

Recursos – VE– Liberdade Assistida        9.600,00 Outros Encargos Sociais Compulsórios  

Doações IG          3.849,11 Outras despesas com Pessoal                    287.548,76 

Recursos- VM- Projeto Jovem Aprendiz 124.400,00 
 

 

Recursos – Prijeto Casa do  Adolesc. II/II/III 375.000,00 Recursos Humanos Externos – Pessoa Física    

Recursos- VM -Projeto Flanelinha e Mudas                         58.200,00 Recursos Humanos Externos – Pessoa Jurídica   

Recursos- VM- FKB 37.132,55 INSS sobre serviços prestados por terceiros        

Serviços Educacionais   Outras despesas com serviços contratados           

Taxa,  mensalidades e contribuições                      
CUSTOS DE PROJETOS 

 Contribuição de empresas mantenedoras   Custos de Projetos                                                 

Doações, Campanhas e patrocínios    
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 Recursos Internacionais 
 
 

 Telefone, gás e energia elétrica                              100.386,87 

DEDUÇÕES DAS RECEITAS 
 

 

Transportes                                                82.245,50 

(-) Bolsas de estudo concedidas                         
 

 Despesas com veículos              1.658,00 

(-) Atendimento gratuito                                    Diárias e viagens                                        195,50     

(-) Descontos Comerciais Obtidos                     Alimentação                                               419.844,65 

(-) PIS sobre receitas                                         
 

 Passagens aéreas/rodoviárias                           

(-) COFINS sobre receitas                                 Material de Consumo/Escritório/Expediente  90.915,52 

(-) ICMS sobre vendas                                      Fax e outras desp. c/comunicações         4.684,65 

(-) ISS sobre serviços                                         
 

  Locação de Veiculos                                 197.850,00 

(-) Vendas Canceladas                                       Serviços Técnicos e Especializados   

(-) Outras deduções                                            Despesas com Informática                                                      

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Prêmios de seguros contratados                                              

Outras receitas operacionais                              
 

21.552,63 Despesas com atividades sociais e culturais                           

 
RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS 

 

Outras despesas administrativas                                             225.428,96 

Descontos Obtidos                                              DESPESAS COM  BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS 
 

Renda de aluguéis e arrendamentos                    Ensino Fundamental                                                              

Rendimentos de Títulos e Aplicações 

 

 Mercado Financeiro                                                                         

52.872,99 Estagiários                                                                          

(-) Impostos s/aplicações financeiras  Curso Superior                                                                        

Outras Receitas Financeiras                                Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados                              

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS 

 

Outras Despesas com Bolsas de Estudo                                  

Venda de Ativo Permanente                               IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (não-lançados em 
Receitas) 

Doações receb. Em bens ou mercadorias       Impostos federais -IRRF                                                                 18.217,78      

Outras Receitas Não-Operacionais                    28.548,29 Impostos estaduais                                                                        

OUTRAS RECEITAS Impostos municipais                                                               

Outras receitas não classificadas anteriormente  CMPF   
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RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS CNPJ: 00.773.364/0001-04 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2013 

 
RECEITAS OPERACIONAIS 

 
 

  
DESPESAS COM PESSOAL 

Recursos- VF- Pro Jovem Adolescente 183.029,29 Salários de Funcionários(c/vínculo empregatício)                1.185.450,98 

Recursos – VF –Projeto Peti      20.036,23 Encargos Sociais com Pessoal 
 

156.829,94 

Recursos – VF – Creas   
 

 Despesas Diversas com Pessoal                       

Recursos – VE- Fundação Casa-Siafem 1.832.464,30 Remuneração de Dirigentes  

Recursos – VE –Projeto Flanelinha e Mudas     
 

30.000,00 Encargos Sociais com dirigentes  

Recursos – VE– Liberdade Assistida        9.600,00 Outros Encargos Sociais Compulsórios  

Doações IG          3.849,11 Outras despesas com Pessoal                    287.548,76 

Recursos- VM- Projeto Jovem Aprendiz 124.400,00 
 

 

Recursos – Prijeto Casa do  Adolesc. II/II/III 375.000,00 Recursos Humanos Externos – Pessoa Física    

Recursos- VM -Projeto Flanelinha e Mudas                         58.200,00 Recursos Humanos Externos – Pessoa Jurídica   

Recursos- VM- FKB 37.132,55 INSS sobre serviços prestados por terceiros        

Serviços Educacionais   Outras despesas com serviços contratados           

Taxa,  mensalidades e contribuições                      
CUSTOS DE PROJETOS 

 Contribuição de empresas mantenedoras   Custos de Projetos                                                 

Doações, Campanhas e patrocínios    
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 Recursos Internacionais 
 
 

 Telefone, gás e energia elétrica                              100.386,87 

DEDUÇÕES DAS RECEITAS 
 

 

Transportes                                                82.245,50 

(-) Bolsas de estudo concedidas                         
 

 Despesas com veículos              1.658,00 

(-) Atendimento gratuito                                    Diárias e viagens                                        195,50     

(-) Descontos Comerciais Obtidos                     Alimentação                                               419.844,65 

(-) PIS sobre receitas                                         
 

 Passagens aéreas/rodoviárias                           

(-) COFINS sobre receitas                                 Material de Consumo/Escritório/Expediente  90.915,52 

(-) ICMS sobre vendas                                      Fax e outras desp. c/comunicações         4.684,65 

(-) ISS sobre serviços                                         
 

  Locação de Veiculos                                 197.850,00 

(-) Vendas Canceladas                                       Serviços Técnicos e Especializados   

(-) Outras deduções                                            Despesas com Informática                                                      

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Prêmios de seguros contratados                                              

Outras receitas operacionais                              
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COFINS   

IOF  198,59 

Outros tributos, taxas e contribuições.                                    

DESPESAS FILANTRÓPICAS 
 
 
 

S 
 

 Doação de Alimentos                                                             
Doação de Roupas e Agasalhos                                             
Doação de Medicamentos                                                      
Outras despesas filantrópicas                                                 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Descontos concedidos                                                             

Despesas Bancárias                                                                3.935,71 

Outras despesas financeiras                                                          

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING 

Despesas com Depreciação                                                    

Despesas com Amortização                                                   

Despesas com Leasing                                                           

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

 
(-) Recuperação de despesas                                                

Outras despesas operacionais                                                 

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS 

 
Custo de ativo permanente vendido                                       

Custo de ativo permanente baixado                                       

Outras despesas não-operacionais                                          

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
Participações e Contribuições  

OUTRAS DESPESAS E CUSTOS 

 Outras despesas não classificadas anteriormente                  

  

 

PROVISÕES CONSTITUÍDAS 

Provisão para Imposto de Renda e CSLL                              

Outras provisões constituídas                               

TOTAL DE RECEITAS 2.776.685,39  TOTAL DE DESPESAS           2.775.391,41 

     

 
 
INFORME O VALOR DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 

 
( X )  SUPERÁVIT                     (     ) DÉFICT       R$                1.293,98 

 

 
 
INDICAR O CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 
 
Nome do contabilista responsável: AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR 
 
Nº do registro no CRC: 1SP232629/O-0 UF: SP 

 
CPF nº 542.859.178-15 

Telefone para contato (15) 3271.7820               e-mail:  
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InSTITUTO GERAÇÃO UnIDADES PRODUTIvAS
c.n.P.J nº 00.773.364/0001-04

AvEnIDA JOÃO BATISTA lOBATO, 1007- cEnTRO- TEl.-3273-4552
nOTAS EXPlIcATIvAS ÀS DEMOnSTRAÇÕES cOnTÁBEIS EM 31/12/2013

1- CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
Instituto Geração é uma pessoa Jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social,
que tem por finalidade ajudar crianças e adolescentes com até 18 anos, inclusive em regime de internato,dando 
formação integral, assistência
médica e odontologica, e preparando-o para o mercado de trabalho.
2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolu
ção CFC Nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.
3- RESUMO DAS PRáTICAS CONTáBEIS:
NOTA 03
A prática contábil adotada é o regime de compêtencia.
NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
NOTA 05
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspon
dentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência e comprovado por documento
da instituição financeira.
NOTA 06
O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição. As depreciações foram apropriadas a partir do exercício 
2001.
NOTA 07
O Patrimonio Social da entidade e representada por defecit acumulados.
NOTA 08
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos Bancários, 
Recibos
e outros. As Receitas estão apuradas, executando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.
NOTA 09
Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. A entidade recebeu as se-
guintes doações:
Pessoa Fisica   R$ 6.415,40
Pessoa Juridica   R$ 25.982,00
NOTA 10
A entidade recebeu os seguintes recursos do poder público:
Poder Público Municipal  2013 R$ 594.732,55
Poder Público Estadual -  2013 R$ 30.000,00
Poder Público Federal   2013 R$ 212.665,52
Poder Público Convênio Estadual - F.CASA 2013 R$ 1.832.464,30
NOTA 11
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades Institucional, de conformidade com seu Estatuto 
Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 12
A entidade desenvolve os seguintes projetos:
Projeto Mudas da Cidade, destina-se a formação escolar.
Projeto Flanelinha, destina-se ao acolhimento preventivo.
Projeto Jovem Aprendiz, destina-se dar continuidade na formação de jovemcom idade acima de 14 anos, através 
de
cursos, preparando-o para o mercado de trabalho.
Projeto Espaço Amigo, destina-se a proteger crianças dando condições de resgatar a infância através de brin-
quedos,
esportes etc.
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Projeto Casa Adolescente I-II-III- destina-se a formação de jovens com idades entre 14 e 18 anos, para o mundo 
do trabalho desenvolvendo
atividades culturais e esportivas.
Projeto Peti, destina-se a execução do programa de proteção social especial de média complexidade à criança 
(erradicaçã ao trabalho infantil).
Projeto FKB, destina-se a dar continuidade na formação de jovem idade acima de 14 anos, através de cursos, 
preparando-o para o mercado
de trabalho.
Projeto pró-jovem, distina-se a adolescentes que são inscritos visando bolsa familia.
Projeto apoio familia, destina-se a palestra, cr
cursos voltados para capacitação.
NOTA 13
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências 
legais-
fiscais.
NOTA 14
Aa despesas da Entidade Febem estão apuradas por centro de custo Casa Esperança Itapetininga
Itapetininga(S),31 de dezembro de 2013

MaRia JosÉ soaRes laRoToNDa
PRESIDENTE

CPF:-749.305.598-04

aMaDeU peReiRa De Melo JÚNioR
C.R.C. 1SP-232629/O-0

CPF 542.859.178-15
CONTADOR

EDITAl DE:  cOMUnIcADO
- Através do presente EDITAL comunicamos o Cancelamento 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 ORNAMENTA-
ÇÃO”, estando à empresa com paradeiro desconhecido no município. Conforme processo administrativo nº 
38572 de 19 de setembro de 2013.
Itapetininga, 24 de janeiro de 2014.

lUiz CaRlos CaRDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAl DE:  AUTO DE InFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MUlTA E 2ª nOTIFIcAÇÃO
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 
76/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 2.15.718.55.73 e do CPF/
CNPJ n. 037.558.758-61, com o ramo de atividade de “SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE COM 
VEÍCULO PRÓPRIO”, com paradeiro desconhecido no município, no valor de R$ 444,33 (Quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e trinta e tres centavos) conforme constante na alínea “a” do inciso VII do artigo 437 da 
L.C. 13/2003 por deixar de atender Notificação previamente aplicada nos termos do artigo 398 da mesma Lei 
Complementar, correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 14.978 de 26 de março 
de 2013.
- 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.
- Fica também a referida empresa NOTIFICADA (notificação nº 3/2014), no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar 
na Prefeitura Municipal de Itapetininga – Divisão Tributária a seguinte documentação fiscal, referente ao perí-
odo de setembro/2012 até a presente data: - livros de prestação de serviços, talões de notas fiscais de prestação 
de serviço, comprovante de recolhimento de ISSQN; 
Fundamentos: Nos termos dos artigos 195 e 197 do Código Tributário Nacional combinado com as disposições 
constantes nos artigos 84 e 398 da Lei Complementar Municipal nº 13 de 29 de dezembro de 2003 –C.T.M.
Itapetininga, 28 de janeiro de 2014.

lUiz CaRlos CaRDoso
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAl DE cHAMAMEnTO – 014/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, CONVOCA a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos 
documentos exigidos no referido Edital, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2014, 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 os empregos abaixo relacionados: 
MÉDICO UNIDADE BáSICA DE SAúDE 

NOME CLASSIFICAÇÃO

LEANDRO BARROS MENDONÇA 01º

MARCO ANTONIO BINOTTI PACHECO 02º

MÉDICO PROGRAMA SAúDE DA FAMÍLIA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

FELIPE ARAUJO PESSANHA 01º

GUSTAVO LEÃO BARROS 02º

CARINE RAMOS CARVALHO 03º

MÉDICO PSIQUIATRA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

EDUARDO GUENKA 01º

FERNANDO ANTONIO MENEZES BUENO 02º

MÔNICA CARDOSO FRANCO DE SOUZA 03º

MÉDICO VASCULAR 

NOME CLASSIFICAÇÃO

CAIO HUGO JUBRAN MOURA 01º

MÉDICO PEDIATRA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

EDUARDO ESDRAS TOLEDO SIQUEIRA 01º 

JULIANA BARROS DA CRUZ 02º

ANTONIO CARLOS CAMARGO JUNIOR 03º

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

NOME CLASSIFICAÇÃO

VICTOR MASSÃO YAMADA 01º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativos.
Itapetininga, 29 de janeiro de 2014.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Felipe Thibes Galvão
SECRETáRIO MUNICIPAL DE SAúDE

                                                                                                                                                     
EDITAl DE clASSIFIcAÇÃO FInAl  DO PROcESSO SE-

lETIvO SIMPlIFIcADO  nº 01/2014
I - A Prefeitura Municipal de Itapetininga, em cumprimento ao Edital nº 01/2014 do Processo Seletivo Simpli-
ficado, DIVULGA, através do presente instrumento, a CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS, para 
os empregos, após  divulgação do resultado em ordem alfabética, publicada no Semanário Oficial da Prefeitura 
de Itapetininga, nº 404 de 25 de janeiro de 2014, ano IX, não havendo recursos pendentes;  conforme abaixo: 
CLASSIFICAÇÃO FINAL

MEDICO UNIDADE BASICA DE SAúDE

Classificação Nome Nascimento Total

1 LEANDRO BARROS MENDONÇA 02/05/1975 20

2 MARCO ANTONIO BINOTTI PACHECO 14/07/1978 20

3 RAFAEL JORDÃO BOCCATO 01/08/1978 20

4 RENATA BERTI MERINGOLO 07/07/1986 20

MÉDICO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Inscrição Nome Nascimento Total

1 FELIPE ARAUJO PESSANHA 03/12/1977 20

2 GUSTAVO LEÃO BARROS 14/11/1984 20

3 CARINE RAMOS CARVALHO 07/06/1988 20

MÉDICO PSIQUIATRA

Inscrição Nome Nascimento Total

1 EDUARDO GUENKA 09/11/1938 20

2 FERNANDO ANTONIO MENEZES BUENO 03/06/1954 20

3 MÔNICA CARDOSO FRANCO DE SOUZA 03/05/1959 20

MÉDICO VASCULAR

Inscrição Nome Nascimento Total

1 CAIO HUGO JUBRAN MOURA 30/12/1976 20

MÉDICO PEDIATRA

Inscrição Nome Nascimento Total

1 EDUARDO ESDRAS TOLEDO SIQUEIRA 14/08/1973 20

2 JULIANA BARROS DA CRUZ 20/06/1984 20

3 ANTONIO CARLOS CAMARGO JUNIOR 16/08/1984 20

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Inscrição Nome Nascimento
Total

1 VICTOR MASSAO YAMADA 17/07/1984 20

A LISTAGEM  FINAL ENCONTRA-SE EM ORDEM CLASSIFICAÇÃO POR EMPREGO.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é publicado o presente Edital, 
que fica à disposição para consulta através da Internet no endereço:  www.itapetininga.sp.gov.br, bem como por 
afixação no local de praxe na Prefeitura do Município de Itapetininga.
Itapetininga/SP, 28 de janeiro de 2014.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Felipe Thibes Galvão
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAúDE

PROcESSO SElETIvO SIMPlIFIcADO - EDITAl nº 01/2014
EDITAl DE HOMOlOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais e pelo que preceitua o 
Edital Do Processo Seletivo Simplificado - Edital n. º 01/2014, FAZ SABER que, tendo em vista a conclusão 
dos trabalhos de realização do processo seletivo em tela e não havendo pendências quanto a recursos adminis-
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trativos, depois de decorridos os prazos legais, referente aos EMPREGOS DECIDE:
RATIFICAR E HOMOLOGAR, conforme disposto no respectivo Processo Seletivo Simplificado - Edital n.º 
01/2014, o resultado final para os empregos descritos no item 2.5 DO QUADRO DE EMPREGOS, ratificando 
na íntegra a classificação final divulgada. 
II- Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, 
que fica à disposição na Internet no endereço www.itapetininga.sp.gov.br e bem como afixado em local de 
costume.
ITAPETININGA/ SP, 29 de janeiro de 2014.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Felipe Thibes Galvão
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAúDE

DElIBERAÇÃO n° 004/2014/cMDcA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em reunião realizada no dia 29 de 
janeiro do ano de dois mil e quatorze, deliberou sobre os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente, a importância no valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) em favor do Centro de 
Apoio Social ao Adolescente.
Itapetininga, 29 de janeiro de 2014.

MáRio sÉRGio aMaRal
PRESIDENTE DO CMDCA

EDITAl DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEncIAl nº 06/2014
Processo nº 027/2014. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPELÊNCIA DE POMBOS E OUTRAS 
AVES NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, FUNDAMENTAL E CECS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SESSÃO: Dia 18.02.2014 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAl DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEncIAl nº 
07/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Processo nº 021/2014. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE CARRINHOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SESSÃO: Dia 18.02.2014 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala 
da CPL – I.

EDITAl DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEncIAl nº 
08/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Processo nº 016/2014. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONáRIOS DO SETOR DE LIMPEZA PúBLI-
CA, ILUMINAÇÃO, TRÂNSITO E CEMITÉRIO -  SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. SESSÃO: Dia 
19.02.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. Maiores informações através 
do telefone: (15) 3376-9608. Itapetininga, 29 de janeiro de 2014. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA nº 58, DE 27 DE JAnEIRO DE 2014
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 2643/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Gledson Antonio de Proença, Agente de Desenvolvimento Social, Ref. 
09, lotado na Secretaria da Promoção Social, a partir de 24/01/2014.
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 59, DE 28 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, e
Considerando o ofício SEPREM 003/2014, e conforme disposto no Parágrafo 3º do art. 149, c/c o art. 189, todos 
da Lei Complementar nº 49, de 23/04/2012, resolve:
Art. 1º Nomear o Senhor Jaime de Carvalho, para exercer as funções de Presidente do Serviço de Previdência 
Municipal - SEPREM, a partir de 1º de fevereiro de 2014.
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 60, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear o Senhor Luiz da Silva Junior, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotado na Assessoria 
Técnica Administrativa, junto a Secretaria Municipal de Educação, a partir de 28/01/2014.
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 61, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 03 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

NOME CLASSIFICAÇÃO

MURILO GATTASS AYUB 01º

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 62, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 03 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICA GERIATRA

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARCELLE GATTASS AYUB 01º

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 63, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 04 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

COZINHEIRA

NOME CLASSIFICAÇÃO

LILIANE CRISTINA APARECIDA RODRIGUES 09º

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 64, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 04 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

PSICOLOGA

NOME CLASSIFICAÇÃO

ELIANE CRISTINA DIAS DE ALMEIDA 05º
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 65, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:  
Art. 1º Admitir, a partir de 04 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 003/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

AJUDANTE GERAL

NOME CLASSIFICAÇÃO

DOUGLAS RIBEIRO NUNES 09º

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

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 66, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 04 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICO SOCORRISTA SAMU

NOME CLASSIFICAÇÃO

MONNA LISA DE ARAUJO GOMES CHAVEZ 14º

WILLIAN GUSTAVO HASHIMOTO HILGERT DE SOUSA 17º

FABRICIO DA SILVA 18º

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

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 67, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
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Art. 1º Admitir, a partir de 04 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

FAXINEIRA

NOME CLASSIFICAÇÃO

ELISETE DOS SANTOS TEIXEIRA 32º

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 68, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Admitir, a partir de 03 DE FEVEREIRO DE 2014, tendo em vista a classificação obtida no Processo Sele-
tivo Simplificado nº 004/2013, devidamente homologado, no emprego abaixo relacionado:

MÉDICO ATENDIMENTO UNIDADE BáSICA DE SAúDE

NOME CLASSIFICAÇÃO

RODRIGO DA TRINDADE FERRÃO 02º

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 69, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 2318/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Luciana Aparecida Machado, Enfermeira para o Programa Saúde da Família 
PSF, do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 21/01/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 70, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 3258/1/2013, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Marisa de Souza Rodrigues dos Santos, Auxiliar de 
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria da Educação, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 816, de 19/12/2013, que 
concedeu o afastamento sem vencimento.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 71, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e
Considerando o constante no requerimento nº 3348/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a Senhora Alessandra Correia da Silva Calefi, Auxiliar de Enfermagem, 
Ref. 08, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 04/02/2014, 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.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO cOnvênIO nº 39/2013
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENENTE: União Internacional Protetora de Animais - UIPA
OBJETO: O presente Termo de prorrogação do convênio tem por objeto o cumprimento do Termo de Ajusta-
mento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de Itapetinin-
ga, o qual é parte integrante do presente instrumento, bem como a realização de ações que visem o controle 
populacional animal através de ações de conscientização sobre posse responsável de animais em abandono, 
manutenção e doação de cães e gatos.
A Cláusula Quinta do Termo de Convênio Nº 39/2013 – Custeio no valor de R$ 15.000,00/mês (Quinze mil 
reais) e Cláusula Vigésima Segunda – a vigência do instrumento no período de 30 de Dezembro de 2013 até 31 
de Dezembro de 2014.
Assinatura do Convênio: 30 de Dezembro de 2013.

vIGIlÂncIA SAnITARIA MUnIcIPAl
DESPAcHO DA DIRETORIA   29 JAnEIRO 2014

PRODUTOS E SERvIÇOS RElAcIOnADOS À SAúDE lAUDA n°02

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL -áREA DE ALIMENTO.
(Prot. 0229/2014. Proc. 0020/2014. Atividade bar - FERNANDO DA SILVA BARREIA).
(Prot.0081/2014. Proc.0008/2014. Atividade bar -RODRIGO GUIMARÃES FERREIRA – MEI). 
(Prot. 0289/2014. Proc.0031/2014.Atividade - restaurante - CARVALHO & ISAAC RESTAURANTE – ME).

ALTERAÇAO DE DADOS CADASTRAIS - RAZÃO SOCIAL -  AREA DE ALIMENTO. 
(Prot.0301/2014. Proc.0395/2014. Atividade -  ROBSON RICARDO DO CARMO – ME). 

ALTERÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CANCELAMENTO - AREA DE ALIMENTO
 (Prot..0267/2014. Proc. 0334/2011. Atividade- bar -  OSNI DE PROENÇA SIQUEIRA – MEI).
(Prot. 0264/2014. Proc. 0079/2010. Atividade - lanchonete - YUKIKO TAIRA LANCHONETE –ME).
(Prot. 0265/2014.Proc. 0087/2010. Atividade - bar - AGNALDO ROMÃO DA COSTA – ME).
(Prot. 0284/2014. Proc.0376/2013.Atividade -  bar - CLAUDETE RIBEIRO).
(Prot. 0266/2014.Proc. 0328/2009. Atividade - bar - NEUSA MARIA HERGESEL MARIANO SIVA – ME).
(Prot. 0262/2014. Proc. 0122/2013.Atividade - bar - ILZA APARECIDA DE BARROS –MEI).
(Prot. 0228/2014.Proc. 0035/2013. Atividade -  mercearia - ARIELY – APARECIDA – DA SILVA ANDRA 
DE – MEI).
(Prot. 0286/2014.Proc. 0183/2006.Atividade -  ambulante de alimentos - ALCIDINO PRESTES OLIVEIRA).
(Prot. 0287/2014.Proc. 0152/2006. Atividade -  ambulante de alimentos -  WUILSON GARCIA PEREIRA).
(Prot. 0263/2014.Proc.0212/2008. Atividade - bar - ÉRSIO DE ALMEIDA CAMARGO – ME).
(Prot. 0333/2014 Proc. 0193/2014. Atividade -  bar – ODAIR CORREA DA COSTA –ME).

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - áREA DA SAúDE.
(Prot. 0226/2014. Proc. 0018/2014 – Atividade -  nutricionista - VANESSA MOTTA SAKASHITA).

DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - áREA DA SAúDE..
( Prot. 0095/2014. Proc. 0304/2012. Atividade - médica -  SERGIO NOBUO KONNO).
(Prot. 0164/2014. Proc. 0039/2012. Atividade - médica - MR CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRI-
CIA). 
(Prot. 0257/2014. Proc. 0302/2012. Atividade - nutricionista -  REGINA CÉLIA WARTO CYRINEU).
(Prot. 0114/2014. Proc. 0346/2012. Atividade - BRUNA HELENA FIORAVANTE TEIXEIRA C& CIA).
(Prot. 0303/2014. Proc. 0340/2011. Atividade - médica -  SHIGUEYOSHI SAKASHITA).
(Prot. 4970/2013. Proc. 0353/2006. Atividade - médica - odontológica raio X – APCD REGIONAL DE ITA-
PETININGA).
(Prot. 0428/2013. Proc. 0059/2003. Atividade - médica -  SERGIO APARECIDO GARCIA).
(Prot.4057/2014. Proc. 1368/2003. Atividade -  ambulatório médico - PMI - U.B. S. NOVA ITAPETININGA).
(Prot. 5021/2014.Proc. 0027/2004. Atividade - ambulatório médico - PMI- CAPS BELO HORIZONTE II).
(Prot. 4116/2014. Proc. 0094/2006.Ativideda - lab. Médico - PMI- U.S.F. VILA ARRUDA).
(Prot. 0161/2014. Proc. 1360/2003.Atividade -  clínica -   P.A.S.  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIN-
INGA).
(Prot. 0140/2014.Proc.0288/2008. Atividade - óptica - JULIANA SIMON URATA – ME).
(Prot. 0141/2014. Proc. 0288/2010. Atividade - óptica - JULIANO SIMOM URATA).
(Prot. 0261/2014.Proc. 0353/2009.Atividade - medicina do tráfico -  CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUNIOR).
(Prot.0259/2014. Proc. 0077/2002. Atividade -  médica -  EVANDRO JOSÉ FAVORITO).
(Prot. 0268/2014. Proc.0179/2004. Atividade -  produtos médicos – ALPHA MED. PROD. HOSPITARES 
LTDA – ME).
(Prot. 0004/2014. Proc. 0155/210. Atividade -  veterinária – RAFAÉL CYRINEOU FARIA).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – CANCELAMENTO – áREA DA SAúDE. 
(Prot. 0227/2014. Proc. 0235/2011. Atividade - cons. odontológico com raio X - ALISSON JOSE DE ASSIS 
BIFARONI).
( Prot. 0248/2014. Proc.0142/2002. Atividade - médica - ORLANDO FRANCISCO CARDOSO).
(Prot. 0335/2014. Proc. 0343/2010. Atividade - fisioterapia - DENISE MORAES LEITE).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – AREA DA SAUDE.
(Prot. 0258/2014. Proc. .0302/2014. Atividade -  nutricionista -  REGINA CÉLIA WARTO CYRINEU).
(Prot. 0072/2014. Proc. 0340/2011. Atividade - médica - SHIGUEYOSHI SAKASHITA). 
(Prot. 4896/2013. Proc. 0059/2003.Atividade -  médica -  SERGIO APARECIDO GARCIA).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICO E LEGAL
(Prot.  0211/2014. Proc. 0353/2006.  Roberto lima de Lara - APCD REGIONAL DE ITAPETININGA). 

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - ASSUNÇÃO DE RESP. LEGA E TÉCNICA.
 (Prot. 0213/2014. Proc. 0353/2006. FELIPE THIBES GALVÃO - APCD REGIONAL DE ITAPETININGA).

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL - áREA DA SAúDE.
(Prot. 0226/2014. Proc. 0018/2014 – Atividade -  nutricionista - VANESSA MOTTA SAKASHITA).

AUTO INFRAÇÃO E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – AREA DE ALIMENTO.
AIF. Nº 0116 -  PÃO DA VILA. / AIP Nº 0644

GeRalDo FoRTes sobRiNho
DIR. VIGILÂNCIA SANITáRIA

EXTRATO DE PUBlIcAÇÃO
nOTIFIcAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, com sede na Praça dos Três Poderes, N.º 1.000 Jar-
dim Marabá, inscrita no CNPJ Sob o n.º 46.634.291/0001-70, neste ato representado pelo Secretário Municipal 
de Negócios Jurídicos, Dr. Eliel Ramos Maurício Filho, vem dar ciência à empresa CONFECÇÕES MAGIS-
TER LTDA, CNPJ 49.695.026/0009-48, localizada na Rua Alceu Corrêa de Moraes, nº 1.100, CEP 18.209-110, 
de que, conforme verificação dos setores técnicos desta municipalidade, a referida empresa não exerce mais 
suas atividades no imóvel acima descrito.
Oportunamente, vimos notificar que os efeitos da Lei 4.773 de 22 de agosto de 2003, cessaram em 22/08/2008, 
não mais havendo respaldo legal para a ocupação do imóvel acima descrito.
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Sendo assim, esta municipalidade abre o prazo de 15 dias a contar da publicação desta, para exercer seu direito 
ao contraditório e da ampla defesa, sob pena das providências administrativas e judiciais pertinentes.
Itapetininga, 29 de janeiro de 2014.

eliel RaMos MaURíCio Filho
SECRETáRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

RESOlUÇÃO SME nº 50/2014 DE 27 DE JAnEIRO DE 2014
Dispõe sobre a organização, a designação, o processo de atribuição de aulas e formação  para as salas de Aten-
dimento Educacional Especializado (AEE) do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, para o ano letivo 
de 2014, em conformidade com Lei Complementar nº 03/98 e Resolução SME nº04/2014.
O Secretário Municipal de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o Decreto N° 7.611, de 17 de novembro de 2011, considerando que:
- o atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais far-se-á em classes comuns do 
Sistema Municipal de Ensino, com o apoio de serviços especializados, organizados em Salas de AEE na própria 
unidade escolar, ou em unidades escolares próximas, que possuam espaço e equipamentos para atender os alu-
nos com necessidades educacionais especiais;
- os paradigmas atuais de inclusão escolar vêm exigindo a ampliação dos serviços de apoio especializado e a 
adoção de projetos pedagógicos e metodologias de trabalho complementar a sala comum.
Resolve:
Artigo 1º - As Salas de AEE atenderão alunos do Sistema Municipal de Ensino, da Educação Infantil (alunos a 
partir de 3 anos), Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos que apresentem neces-
sidades educacionais especiais.
Artigo 2º - As aulas nas Salas de AEE serão ministradas por professores subsitutos efetivos e classificados con-
forme documentação apresentada seguindo os critérios desta Resolução. 
Artigo 3º- O horário de atendimento à demanda será programado de acordo com as necessidades dos alunos e, 
em período diverso daquele em que o aluno frequenta a sala regular da própria escola, ou em unidade escolar 
diversa.
DA INSCRIÇÃO
Artigo 4º - Todos os professores substitutos efetivos em  exercício no ano letivo de 2014, que tenham graduação 
na área da educação e formação específica para trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais, 
interessados em atuar na sala do A.E.E. (Atendimento Educacional Especializado) poderão inscrever-se do dia 
03/02 até dia 05/02/2014  das 8h às 12h, das 13h às 17h na sala na Secretaria Municipal de Educação, (Anexo I).
No ato da inscrição os documentos abaixo relacionados serão   anexados (xerox) à ficha de inscrição para pos-
teriormente serem  avaliados para a classificação, impreterivelmente até o dia 05/02/2014, às 14h, aos cuidados 
da Supervisora de Ensino, responsável pelas salas de A.E.E. 
Os professores inscritos participarão de entrevista e prova dissertativa pré-agendada (10/02/2014) das 9h às 12h 
e das 13h30min às 17h,  com a Comissão formada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, 
para a classificação final.
I - Será considerada formação específica:
a) - Professor com especialização na área da educação especial ou correlata (mínimo de 360 h);
b) - Professor com capacitação ou formação mínima de 180 (cento e oitenta) horas, na área da Educação In-
clusiva; 
c) - Professor cursando especialização, capacitação ou extensão na área da educação inclusiva;
d) - Professor que recebeu formação continuada realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Educação.
DA JORNADA 
Artigo 5º - A carga horária do professor de AEE será de 40 horas semanais assim distribuídas:
25 (vinte e cinco) horas de atividades semanais com aluno;
08 (oito) horas de trabalho pedagógico, das quais 03 (três) horas presenciais e 05 (cinco)  horas de livree scolha; 
07 (sete) planejamnto sendo 3 (três) horas  de estudo/planejamento de aula/confecção de materiais/ atendimento 
aos pais e 04 (quatro) horas destinadas a visitas. 
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
Artigo 6º - A avaliação dos títulos dos professores será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, na 
seguinte conformidade:-
I - Quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação das classes a serem atribuídas, conferir-se-ão os seguintes 
pontos:-
Nas salas de A.E.E. 0,5 (cinco décimos) pontos por dia, no máximo 30 (trinta pontos);
II - Quanto aos títulos, no campo de atuação, relativos às classes a serem atribuídas, conferir-se-ão os seguintes 
pontos:-
a) - Diploma de Doutor correspondente ao campo de atuação relativo às classes a serem atribuídas - 7,00 (sete 
pontos);
b) - Diploma de Mestre correspondente ao campo de atuação relativo às classes a serem atribuídas - 5,00 (cinco 
pontos);
c) - Certificado de Pós-Graduação, Lato-Senso na área da Educação Inclusiva ou correlata, com duração mínima 
de 360 horas (trezentos e sessenta horas) - 4,00 (quatro pontos);
d) - Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização com duração mínima de 180 horas (cento e oitenta horas) 
- 3,00 (três pontos);
e) - Curso de extensão cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas - 0,45 (quarenta e cinco centésimos) de 
ponto por curso, no máximo 2 (dois) cursos por ano.
§ 1º - Para fins de atribuição de pontos só serão considerados os cursos realizados nos últimos 5 (cinco) anos.
§ 2º - É vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
§ 3º - O documento utilizado para atuar como professor, não será computado para contagem de pontos.
DA CLASSIFICAÇÃO
Artigo 7º - Para fins de atribuição de classes, os professores substitutos efetivos no mesmo campo de atuação, 
serão classificados de acordo com os seguintes critérios:-
I - Situação funcional:
a) - Quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação seguindo a pontuação do inciso I e alínea do artigo 6º 
desta Resolução;
b) - Quanto aos títulos, no campo de atuação, seguindo a pontuação do inciso II e alíneas do artigo 6º desta 
Resolução.
c) - nota da entrevista; e da prova dissertativa;
§ 1º - Os professores substitutos efetivos serão classificados em ordem decrescente da soma dos pontos obtidos 
da avaliação dos títulos, do tempo de serviço, da entrevista e da prova dissertativa.
§ 2º - Para efeito de desempate, será observado, sucessivamente:- 
I - maior idade;
II - maior número de filhos menores de 18 anos.
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSE
Artigo 8º - O resultado final da classificação será afixado na Secretaria Municipal de Educação no dia 14 de 
fevereiro de 2014 (sexta-feira) a partir das 10 horas e publicado no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapeti-
ninga . 
Artigo 9º - A atribuição de classes para o ano letivo de 2014, para professores interessados em atuar na sala de 
A.E.E. – Atendimento Educacional Especializado será realizado no dia 19 de fevereiro de 2014, às 9 horas, na 
Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Padre Albuquerque nº 940, Centro.
O apoio aos alunos com necessidades especiais para o ano de 2014 será oferecido em  (02) Salas de Atendimen-
to Educacional Especializado – AEE, sendo:
uma sala na EMEIF Prof. José Lauro Ferreira;
uma sala na EMEF Profª Evanilde Shirley de Oliveira Majewski
Parágrafo Único - Em havendo necessidade de abertura de novas salas serão consideradas a classificação pre-
vista nesta Resolução.
ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR

Artigo 10 - O apoio oferecido aos alunos, em sala de AEE, terá como parâmetro o desenvolvimento de ativi-
dades individuais e coletivas, a partir de habilidades levantadas pelo professor em avaliação diagnóstica e de 
acordo com o Plano do A.E.E. elaborado pelo professor e aprovado pelo Assessor Técnico Pedagógico das salas 
de A.E.E.
§ 1º - Alunos com diagnóstico médico apresentado pelos pais ou responsável comprovando a necessidade do 
atendimento especializado deverão ser encaminhados à equipe de A.E.E(assessor técnico pedagógico, fonoau-
dióloga e psicóloga) para avaliação e posterior encaminhamento à Sala de AEE.
§ 2º - O encaminhamento dos alunos com deficiência ou suspeita de deficiência ou altas habilidades para a sala 
de AEE será feito da seguinte forma:
I – solicitação pela Equipe Gestora da Unidade Escolar (professor e diretor), por meio de Ficha de Encaminha-
mento própria, de avaliação pedagógica, que será  realizada pelo Assessor Técnico Pedagógico (AEE).
 II – encaminhamento da solicitação de avaliação pedagógica, realizada pelo  Assessor Técnico Pedagógico aos 
especialistas (Serviço de Apoio às salas de A.E.E.);
Após as avaliações para constatação das necessidades educacionais especiais, haverá um parecer assinado pela 
Equipe multidisciplinar da S.M.E que será enviado para a Escola, e fará parte do prontuário do aluno bem como 
sua matrícula na PRODESP;
§ 3º - A avalição será feita respeitando ordem de chegada e prioridades, previstas em lei.
Artigo 11 - O aluno será avaliado semestralmente pelo professor da Sala de A.E.E. Quando houver  necessidade  
o   professor da sala do AEE solicitará avaliação da Equipe Multidisciplinar do AEE para sua permanência ou 
não na Sala de Atendimento Educacional Especializado. 
O professor da sala de AEE, participará do Conselho de Classe. 
Parágrafo único – compete ao professor de AEE, juntamente com a Equipe Multidisciplinar da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Diretor de Escola e o Professor Coordenador, informar à família e ao professor do ensino 
regular, do desligamento do aluno do AEE, também constando no prontuário do aluno. 
Artigo 12 – O afastamento do professor da sala do AEE por licença saúde, maternidade e licença prêmio será 
substituído pelo professor do A.E.E. das escolas onde funcionam duas salas de AEE ( EMEIF Profª Yolanda 
Carvalho Pinto, EMEF Profª Nazira Yared, EMEIF Profº Francisco Fabiano Alves) alternando os profissionais.  
Artigo 13 -Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de negócios 
Jurídicos.
Artigo 14 – Ficam revogadas as Resoluções SME nº 257/357 /2013 de 19 de fevereiro de 2013 e outras dispo-
sições em contrário.
Artigo 15 – Publicada e registrada no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação no dia 27 de janeiro de 
2014 e distribuida para todas as Unidades Escolares.
Geraldo Miguel de Macedo
Secretário Municipal de Educação
ANEXO I (Resolução SME nº 50/2014 de 27 de janeiro de 2014).
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AS SALAS DE A.E.E. (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZA-
DO)  Inscrição nº _________
I. IDENTIFICAÇÃO
Nome: _________________________________________________________________
CPF: _____________________      RG: ________________Órgão Expedidor:________ 
Endereço:________________________________________________________nº_____
Bairro:_____________________
CEP: _____________________ Cidade: ______________________ UF: ____________ 
Celular:___________________________Telefones:_____________________________  
E-mails:________________________________________________________________
Estado civil:________________________ nº de filhos menores de 18 anos: __________
II. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
1. GRADUAÇÃO
1.1. Graduação:__________________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
área de Conhecimento:___________________________________________________________
1.2. Graduação:__________________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
área de Conhecimento:___________________________________________________________
2. Curso de extensão cultural de 30 horas no mínimo (2 cursos)
2.1.Especialização:_______________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
2.2.Especialização:_______________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
3. Curso de aperfeiçoamento 180 horas
3.1. Especialização:_______________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
4. PÓS-GRADUAÇÃO 
4.1. Especialização: ______________________________________________________
Instituição: ______________________________________________________________
5. MESTRADO
5.1 Especialização:_______________________________________________________
Instituição:______________________________________________________________
6. DOUTORADO
6.1. Especialização:_______________________________________________________
Instituição: ______________________________________________________________
III. DOCUMENTOS APRESENTADOS (com cópia e apresentação do original):
1 – Documento de Identidade (     );
2 - Diploma da graduação   (    );
3 – Curso de extensão cultural (educação inclusiva) de 30 horas no mínimo (    );
4 - Curso de aperfeiçoamento ou especialização (educação inclusiva) 180 horas ( );
5 – Pós-graduação (educação inclusiva) 360 horas (    );
6 – Mestrado (educação inclusiva) (    );
7 – Doutorado (educação inclusiva) (    ).
IV. Entrevista/Prova dissertativa 
Situação Problema referente ao dia a dia de trabalho nas salas de A.E.E.
________________________________________________________________
Assinatura do professor (por extenso)
Data ____________________________________
___________________________________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição (por extenso)
Data ___________________________

RESOlUÇÃO SME nº 65/ 2014, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
Dispõe sobre as atribuições de aulas ao Professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA contratados 
pela CLT, através do Concurso Público, Edital nº 01/2011.
O Secretário de Educação do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e,
Considerando a necessidade urgente de contratação de professor em caráter temporário para suprir as vagas em 
substituição existentes no Sistema Municipal de Ensino de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Professor de EJA;
Considerando a Lei Complementar nº03/1998, Lei Complementar nº21/2007 e Resolução SME nº 727/2013, 
Constituição Federal/1988;
Considerando o dever Constitucional de oferecer ensino regular aos alunos do Sistema Municipal de Ensino e a 
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urgência para suprir as necessidades desta SME, resolve:
Artigo 1º- O Professor contratado pela CLT poderá assumir substituições de docente durante o ano letivo, após 
a efetivação do referido contrato.
Parágrafo único: os primeiros 30 dias serão de experiência profissional.
Artigo 2º - O valor da hora/aula será com base na faixa salarial equivalente  a área de atuação do docente no 
Sistema Municipal de Ensino.
Artigo 3º- Para as atribuições será respeitada a ordem de classificação do Concurso Público, Edital nº 01/2011.
Parágrafo único: A suplementação da carga horária semanal  poderá ocorrer desde que não ultrapasse  60h (ses-
senta horas) considerando a compatibilidade das horas aulas e dos horários de HAC – Horário de Atividades 
Coletivo que serão organizados pela direção escolar.
Artigo 4º - Ao professor contratado será cessada a substituição quando:
I - do retorno do titular a qualquer tempo;
II - ingresso de docente aprovado no Concurso Público edital nº 01/2011;
III - a critério da Administração, quando o desempenho do professor não corresponder às necessidades do tra-
balho, desde que devidamente documentado;
IV - vier a licenciar-se por período superior a 15(quinze) dias, desde que esteja atuando em jornada suplementar;
V - apresentar faltas injustificadas superiores a 03(três) dias consecutivos.
Artigo 5º - Para as atribuições o professor deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação às terças 
e quintas-feiras, às 18h(dezoito horas) após, Parecer favorável da perícia médica e em conformidade com a 
convocação no Semanário Oficial.
Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Negócios 
Jurídicos.

GeRalDo MiGUel De MaCeDo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

cOMUnIcADO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e da CODASP - Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – comunica que executarão obra de recuperação de estrada municipal do Bairro 
do Curuça 1 e 2, pelo convênio “Melhor Caminho”.
Serão construídas novas curvas de nível, pequenas barragens para contenção de água de chuva entre outras medidas que 
evitam causar erosão e protegem o Rio Itapetininga de assoreamento.  
Para que seja possível a realização prevista no projeto, serão necessárias retiradas algumas cercas de propriedades particu-
lares e que depois de executados os serviços serão recolocadas no mesmo lugar, informa ainda que ocorrerão supressões 
de algumas espécies arbóreas exóticas de eucaliptos sp e nativas que estão sendo analisadas pelo COMDEMA – Conselho 
Municipal do Meio Ambiente, e que este projeto de recuperação de estrada rural está de acordo com as normas ambientais 
vigentes e de acordo com a Lei 2949/1989 deste Município.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.

aNToNio CaRlos MaRCoNi
SECRETáRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

ReNaTo vieiRa De MoRaes
ENG. AGR. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

CREASP 1777889

SInDIcAncIA nº. 04/2013-1
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que o cargo lhe 
confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:

Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme deliberação de n. 0011/2014-01.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.

SInDIcÂncIA n° 04/2013-1
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho de 2012 e Por-
taria 674 de 23 de outubro de 2012, vem encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância 
que foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

SInDIcAncIA nº. 28/2013
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que o cargo lhe 
confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme despacho de fls.225 a 227.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.

SInDIcÂncIA n° 28/2013
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho de 2012 e Por-
taria 674 de 23 de outubro de 2012, vem encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de sindicância 
que foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

SInDIcAncIA nº. 33/2013
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que o cargo lhe 
confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme despacho de fls.25.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.

SInDIcÂncIA n° 33/2013
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho de 2012 
e Portaria 674 de 23 de outubro de 2012, vem encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de 
sindicância que foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade 
de Itapetininga.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

SInDIcAncIA nº. 41/2013
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que o cargo 
lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Arquivar o procedimento de SINDICÂNCIA, conforme deliberação de n. 3791/2013-01.
Itapetininga, 12 de dezembro de 2013.

SInDIcÂncIA n° 41/2013
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria 560 de 27 de julho de 2012 
e Portaria 674 de 23 de outubro de 2012, vem encaminhar para arquivamento o presente processo administrativo de 
sindicância que foi constituído para apuração das possíveis responsabilidades, tendo como interessada a Municipalidade 
de Itapetininga.
Itapetininga, 13 de dezembro de 2013.
A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
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PORTARIA nº 72, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 a Senhora Aline de Lima Corrêa, do cargo em comissão de Assessora, Ref. III, lotada na Secretaria 
de Planejamento, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 73, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 a Senhora Tais de Oliveira, do cargo em comissão de Supervisora, Ref. V, lotada na Secretaria de 
Planejamento, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 74, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 Danilo D’oracio Dias, no cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotado no Departamento 
de Habitação de Interesse Social, junto a Secretaria de Planejamento, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 75, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 André Ferreira de Souza, no cargo em comissão de Supervisor, Ref. V, lotado na Assessoria 
Técnica e administrativa, junto a Secretaria de Planejamento, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 76, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 Aline de Lima Corrêa, no cargo em comissão de Assessora, Ref. IV, lotada no Departamen-
to de Habitação de Interesse Social, junto a Secretaria de Planejamento, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 77, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 Tais de Oliveira, no cargo em comissão de Diretora, Ref. V, lotada na Assessoria Técnica 
e Administrativa, junto a Secretaria de Planejamento, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 78, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
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 Nancy Fiúza Domingues, no cargo em comissão de Diretora, Ref. V, lotada no Departa-
mento de Habitação de Interesse Social, junto a Secretaria Municipal de Planejamento, a partir de 03/02/2014.
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.

EDITAl REPUBlIcADO
cOncURSO PúBlIcO DE PROvAS E/OU TÍTUlOS nº 01/2014

O Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando o dis-
posto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei complementar 26/2008 e suas alterações e lei complementar 
n°03/1998 e suas alterações.
TORNAR PúBLICO
Este Regulamento Especial do Edital nº 01/2014 destinado a abertura de cargos através do Concurso Público Munici-
pal de nº 01/2014, de Provas e/ou Títulos para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal mais os que vagarem 
e ou forem criados, durante o praza de validade do concurso, de provimento efetivo sobre o regime estatutário. O 
candidato aprovado será submetido a Estágio Probatório conforme legislação vigente..
 O Concurso Público terá a coordenação da Comissão Organizadora designada para atender o presente Edital, nome-
ada através da Portaria nº 27, de 10 de Janeiro de 2014, nos termos da legislação vigente.

Estabelece ainda as presentes instruções especiais que regulamentarão todo o Concurso Público ora instaurado.
I N S T R U Ç Õ E S E S P E C I A I S
CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares 
 O número de vagas e demais informações esta descrita no Anexo I deste edital. 

CAPÍTULO II – Das Inscrições
2.1 – A inscrição do candidato implica no conhecimento prévio e na tácita e expressa aceitação das instruções e nor-
mas estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
2.2 – Condições de inscrição
2.2.1- Ser brasileiro ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos 

direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §1° do Art 12 de 05/10/88 e Emenda nº 19, 
de 04/06/98 - Art. 3º).
2.2.2- Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.
2.2.3- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar.
2.2.4- Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
2.2.5- Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal.
2.2.6- Possuir aptidão física e mental.
2.2.7- Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da posse.  
2.2.8- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
2.2.9  - Da Isenção da Taxa de Inscrição:
2.2.9.1 - Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem ser doadores de sangue, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 5048 de 1º de julho de 2011 e n°5167 de 28 de Agosto de 2007.

2.3 - As inscrições serão efetuadas pela internet, no site ww.iuds.org.br, durante o período das 12h00min horas do dia 
27 de Janeiro de 2014, até às 23 horas e 59 minutos do dia 12 de fevereiro de 2014.
2.4. Após o horário de encerramento das inscrições citado no item anterior, a ficha de inscrição e o boleto bancário 
não estarão mais disponíveis no site. 

2.5. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 
a) Acessar o site www.iuds.org.br, durante o período de inscrição;
b) Localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público  da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETI-
NINGA;
c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição nos moldes previstos 
neste Edital.
d) Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência da rede ban-
cária, de acordo com os valores discriminados abaixo:

NÍVEL VALORES EM R$

Fundamental – Completo/Incompleto 6,00

Médio/Técnico 7,50

Superior 8,50
 
2.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 horas após emissão do boleto bancário.
2.6.1. Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que emitir novo boleto de pagamento da taxa de inscrição.
2.6.2- O candidato somente conseguirá uma nova via citado no item acima, até a data limite das inscrições.
2.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.
2.8. O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilida-
de a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as penas da lei.
2.9. O IUDS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.9.1 Da isenção de Taxa;
 O candidato que se sentir amparado pelos dispositivos contidos nas Leis Municipais nº 5.048/06 e ou Lei nº 5.167/07; 
estarão isentos do pagamento do valor de inscrição deste Concurso Público, desde que cumpra os requisitos previstos 
neste edital.

2.9.2 Farão jus ao benefício disposto na lei Municipal nº 5.048/06 apenas os candidatos inscritos para os cargos de 
nível médio e fundamental completo e incompleto enquadrados nos requisitos contidos no ITEM 2.9.3, estando ex-
cluídos deste benefício os candidatos inscritos para cargos de nível superior.

2.9.3 Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na lei Municipal nº 5.048/06 os seguintes casos:

a) Candidato que estiver desempregado.
b) Residente a mais de 02 (dois) anos no Município de Itapetininga.

2.9.4 O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 2.9.3 deste edital, deverá comprovar sua condi-
ção através dos seguintes documentos:

a) Formulário DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA, onde consta que o interessado não possui renda, 
não está em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência 
social ou privado, disponível no local de inscrição e no site www.iuds.org.br;
b) Cópia reprográfica das anotações constantes da carteira de trabalho e previdência social das páginas que constem: 
fotografia, identificação, registro do ultimo contrato de trabalho e a pagina subsequente em branco;
c) Cópia reprográfica do comprovante de residência (contas de água, luz, telefone e IPTU) no nome do candidato. Se 
o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com o compro-
vante de residência uma declaração com FIRMA RECONHECIDA, atestando sua residência.

2.9.5 Farão jus ao beneficio disposto na lei Municipal nº 5.167/07 todos os candidatos inscritos desde que enquadra-
dos no ITEM 2.9.6 deste edital.

2.9.6 Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na lei Municipal nº 5.167/07 o seguinte caso: 

a) Doação de sangue promovida pelo Banco de sangue do Município de Itapetininga, ou de outro município devida-
mente cadastrado.
2.9.7 O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 2.9.6 deste edital, deverá comprovar sua condi-
ção, através dos seguintes documentos:

a) Copia Reprográfica do documento de cadastro do banco de sangue do Município de Itapetininga, com papel tim-
brado, carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta;
b) Declaração de doação mais o protocolo de cadastramento no Banco de sangue do Município de Itapetininga, com 
papel timbrado, carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta.

2.9.8 O candidato interessado e enquadrado nas disposições sobre isenção contidas no ITEN 2.9.1 deste Edital, deverá 
dirigir-se a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua Padre Albuquerque, 940 – Centro – Itapetininga - 
SP, no horário das 10h00min. às 17h00min, nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2014, munidos obrigatoriamente do 
Documento de Identidade Original – COM FOTO, além de realizar os procedimentos:

a) Preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO disponibilizada no site www.iuds.org.br.
b) Preencher corretamente o FORMULáRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRI-
ÇÃO, que será disponibilizado no site www.iuds.org.br.
c) Entregar a comprovação pela qual se enquadra como isento na inscrição (consultar ITEM 2.9.4 e/ ou 2.9.6).

2.9.9 O candidato deverá acompanhar sua solicitação através do site www.iuds.org.br a partir do dia 10 de Fevereiro 
de 2014.
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2.9.10 O candidato cuja solicitação de isenção seja DEFERIDA estará automaticamente inscrito para o Concurso.

2.9.11 O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA poderá, a seu interesse, participar do Concurso 
realizando sua inscrição conforme orientações contidas no capítulo 2 deste edital.

2.9.12 O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA e que não formalizar sua inscrição conforme o 
capítulo 3 deste edital, não poderá participar do concurso, estando automaticamente eliminado.

2.9.13 O candidato poderá valer-se do benefício da isenção do valor de inscrição para apenas 01 (um) cargo em cada 
Concurso.

2.9.14 Caso o candidato utilize-se indevidamente do benefício da isenção do valor de inscrição para 02 (dois) cargos 
ou mais, o mesmo terá sumariamente todas as suas inscrições INDEFERIDAS.

2.9.15 Não haverá isenção do valor de inscrição para as inscrições realizadas via Internet. 

2.9.16 O não atendimento às exigências implicará no indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição, não 
havendo previsão legal para interposição de recurso.

2.9.17 Não será devolvido em hipótese alguma, os documentos enviados para fins de comprovação para isenção do 
valor de inscrição.
CAPÍTULO III – Do Deferimento da Inscrição Preliminar
3.1. Após o término das inscrições, será divulgada a relação com o nome dos candidatos que tiveram suas inscrições 
deferidas no site do IUDS: www.iuds.org.br
3.2. Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publi-
cação no site do IUDS: www.iuds.org.br
3.3. Serão indeferidos sumariamente os recursos protocolados fora do prazo do item 3.2. deste edital.
3.4. Os recursos julgados serão divulgados nos sites www.iuds.org.br 
3.5. Não haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que tiver indeferida sua inscrição.
3.6. Considera-se indeferida a inscrição preliminar do candidato que:
a) não recolher a taxa de inscrição;
 b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição;
c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição.
CAPÍTULO IV – Do Comprovante da Confirmação de Inscrição
4.1. O candidato poderá acessar o site da organizadora www.iuds.org.br, a partir do dia 10 de Março de 2014, para 
verificar a Confirmação de sua inscrição, na qual estarão especificados o horário, local e sala de realização da prova 
escrita.
4.2. O comprovante de inscrição impresso via Internet, deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos 
locais de realização das provas, juntamente com documento original de identidade.
4.3. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de inscrição.
CAPÍTULO V – Da Inscrição para Portadores de necessidades Especiais
5.1. Ao candidato Portador de Necessidades Especiais serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas con-
forme ANEXO II deste edital, desde que a deficiência seja compatível com o cargo, sendo que as vagas serão preen-
chidas na forma da Lei nº 7.853/89 regulamentada pelo Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no 
Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Lei nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
5.1.1. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 0,5 (cinco décimos) e 
arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor;
5.1.2. Os portadores de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria, 
participarão da Seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, 
ao conteúdo das mesmas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos.
5.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, o candidato deverá, no 
ato de inscrição, declarar-se Portador de Necessidades Especiais e enviar via SEDEX laudo médico, original ou cópia 
autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da de-
ficiência, com expressa referência ao código correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem como 
à provável causa da deficiência, na forma do itens 5.3 ou 5.4, e o requerimento constante do Anexo II,  deste edital.
5.3. O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá enviar até 1(um) dia após o termino do período de ins-
crições, ou seja até o dia 13 de fevereiro de 2014, nos horários determinados neste edital, o laudo médico, original 
ou cópia autenticada, a que se refere o subitem 5.2 deste edital e o requerimento constante do Anexo II, devidamente 
preenchido e assinado, com os dizeres Concurso Público – Prefeitura Municipal de Itapetininga – LAUDO MÉDICO, 
para o Endereço: Rua: Silva Bueno, 867 – Sala 11 – Bairro: Ipiranga – São Paulo.
5.4. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso e não será devolvido, 
tampouco será fornecida cópia desse laudo.
5.5. O candidato Portador de Necessidades Especiais poderá requerer na forma do subitem 6.9, deste edital, no ato de 
inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação da prova, indicando as condições de que necessita para a 
sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do Decreto n.° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004.
5.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se Portador de Necessidades Especiais, se aprovado e classificado 
na Seleção, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista 
de classificação geral.
5.7. O candidato que se declarar Portador de Necessidades Especiais, caso aprovado e classificado na seleção, será 
convocado para submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica designada pela PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ITAPETININGA, que verificará sua qualificação como Portador de Necessidades Especiais, o grau da 
deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo e que terá decisão determinativa sobre a qualificação, 
nos termos do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro 
de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de 
dezembro de 2004.
5.8. O candidato mencionado no subitem 5.7 deste edital, deverá comparecer à junta médica munido de laudo médico 
original ou de cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa refe-
rência ao código correspondente do CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro 
de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência, 
quando de sua convocatória para contratação.
5.9. A inobservância do disposto nos subitens 5.2 a 5.7 deste edital ou o não comparecimento ou a reprovação na junta 
médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência.
5.10. A conclusão da junta médica referida no subitem 5.8 deste edital acerca da incapacidade para o adequado exer-
cício das atribuições do cargo elimina o candidato do Concurso.
5.11. Quando a junta médica concluir pela inaptidão do candidato, havendo recurso, constituir-se-á junta pericial para 
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo candidato.
5.12. A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da 
data de ciência do laudo referido no subitem 5.10.
5.13. A junta pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados, a partir da data 
de realização do novo exame.
5.14. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica referenciada no item anterior.
5.15. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada, ainda, 
durante o período de estágio probatório.
5.16. O candidato que não for considerado APTO para o exercício das atribuições do cargo pela junta pericial como 
Portador de Necessidades Especiais, nos termos do art.4o do Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo 
Decreto Federal no 5.296, de 02/12/2004 será eliminado do Concurso.

5.17. As vagas definidas no Anexo I deste edital que não forem providas por falta de candidatos portadores de de-
ficiência ou por reprovação na seleção ou na junta médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem geral de classificação.
CAPÍTULO VI – Das Disposições Gerais Sobre as Inscrições
6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e concordar com as disposições e exigências deste 
edital.
6.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via correio eletrônico.
6.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
6.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma 
que consiga obter o respectivo número antes do término do período de inscrição.
6.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
IUDS do direito de excluir da Seleção aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta.
6.6. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a nome, endereço e telefo-
ne, bem como deverá informar o CEP correspondente à sua residência.
6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
6.8. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
6.9. Os candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, portadores de necessidades espe-
ciais ou não, para a realização da prova deverão solicitá-lo na ficha de inscrição e preencher requerimento nos molde 
do Anexo III, indicando a necessidade específica, encaminhando, juntamente com o requerimento, a documentação 
necessária, para o local estabelecido no subitem 5.3, no prazo máximo de 1(um) dia após o final do período das 
inscrições.
6.9.1. O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – (CID), quando for o caso, bem como a qualificação com-
pleta do candidato e especificação do cargo para o qual está concorrendo.
6.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompa-
nhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata sem 
acompanhante não fará a prova.
6.10.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala 
de prova, acompanhada de uma fiscal.
6.10.2. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo 
vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a 
candidata.
6.10.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).
6.10.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.11. Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições seja qual for o 
motivo alegado, não terão a condição atendida.
6.12. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade, de razoabilidade e 
prévia comunicação.
CAPÍTULO VII – Da Divulgação
7.1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, se houver, relativos às informações referen-
tes às etapas deste Concurso Público será publicado no site www.iuds.org.br 
7.2. É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso Público através dos 
meios de divulgação citados.
CAPÍTULO VIII – Das Provas
8.1 - O Concurso Público será realizado da seguinte forma, a saber:

NÍVEL SUPERIOR 
1° Fase – PROVA OBJETIVA – CLASSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.
2° Fase – PROVA DE TÌTULOS – CLASSIFICATORIA.
NÍVEL MÉDIO 
Fase única – PROVA OBJETIVA – CALSSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.
NÍVEL FUNDAMENTAL
Fase única – PROVA OBJETIVA – CLASSIFICATORIA E ELIMINATÓRIA.

8.2. O tempo de duração da totalidade da Prova Objetiva será de 03 (três) horas, já incluído o tempo para preenchi-
mento da folha de resposta.
8.3. Os locais e os horários de realização da prova objetiva serão divulgados conforme disposições do Capítulo VII, 
deste Edital.
8.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado.
CAPÍTULO IX – Da Prova Objetiva
9.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla escolha que versarão 
sobre o Conteúdo Programático constante do Anexo IV deste Edital.
9.1.1 Do Tipo:
 A Prova Objetiva valerá 100 (cem) pontos. Será composta de 50 (cinquenta) questões para os cargos de 
nível superior e 40(quarenta) questões para os demais cargos, cada questão conterá 4 (quatro) alternativas de resposta, 
identificadas pelas letras a, b, c, d, sendo correta apenas uma dessas alternativas. 
 A relação de disciplinas, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão e a pontuação 
necessária para aprovação na Prova Objetiva estão descritos nos quadros a seguir:

QUADRO 01 – NÍVEL SUPERIOR: Professor Substituto PEB II, Professor de Educação Física Efetivo, Diretor de 
Educação Básica.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Legislação 10 2,0 20

Conhecimentos Pedagógicos 10 2,0 20

Conhecimentos Específicos 10 2,0 20

Língua Portuguesa 10 2,0 20

Matemática 10 2,0 20

TOTAL 50 100 50 pontos

         QUADRO 02 – NÍVEL SUPERIOR: Nutricionista e Bibliotecário.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Português 10 2,0 20
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Matemática 10 2,0 20

Conhecimentos Específicos 20 2,0 40

Conhecimentos Gerais 10 2,0 20

TOTAL 50 100 50 pontos

QUADRO 03 – NÍVEL MÉDIO: Auxiliar de 1ª Infância, Auxiliar Administrativo Escolar, Motorista Categoria D, 
Fiscal de Linha de Transporte de Alunos.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Português 15 2,5 37,5

Matemática 15 2,5 37,5

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25

TOTAL 40 100 50 pontos

                QUADRO 04 – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO: Pedreiro, Eletricista, Pintor 
e Encanador.

Disciplina Nº de Questões

PONTUAÇÃO

Por Questão Total Mínimo para Aprovação

Língua Portuguesa 15 2,00 30 -

Matemática 15 2,00 30 -

Conhecimentos Gerais 10 4,00 40

TOTAL 40 100 50 pontos

9.2. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico.
9.3. – Da Prova de Títulos
9.3.1. Participarão da Prova de Títulos todos os candidatos presentes na Aprovado na Prova Objetiva, e o seu 
julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação:

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALINEA TÍTULOS VALOR UNITáRIO VALOR MáXIMO

A

Diploma registrado ou certifica-
do/declaração de conclusão de 
curso de doutorado, na área espe-
cífica da educação, acompanhado 
do histórico escolar. 07 Pontos 1 Título

B

Diploma registrado ou certifica-
do/declaração de conclusão de 
mestrado, na área específi-
ca da educação, acompanhado do 
histórico escolar. 05 Pontos 1 Título

C

Certificado ou declaração de con-
clusão de curso de pós-graduação, 
na área específica da educação, 
com carga horária mínima de 360 
horas, acompanhado do histórico escolar. 04 Pontos 1 Títulos

Total Máximo de Pontos 07 Pontos

9.4 Os títulos deverão ser enviados, exclusivamente via SEDEX, postados para o endereço: Rua Silva Bueno, 867 
- Sala 11 - Ipiranga – São Paulo - SP, com data a ser divulgada por meio de aviso.

9.5. Serão rejeitados, liminarmente, os títulos entregues fora do prazo divulgado no Edital.

9.6. Não serão recebidos documentos avulsos e Curriculum Vitae.

9.7.  A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de fotocópia autenticada de instrumentos legais 
que os certifiquem, e somente serão computados como válidos os títulos pertinentes ao cargo para o qual o can-
didato concorre.

9.8.  Outras informações sobre a Prova de Títulos:

a. os comprovantes de conclusão de Cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou reconhecida;
b. cada título será computado uma única vez.;
c. os títulos e certificados acadêmicos devem estar devidamente registrados;
d. caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de posse do Diploma, serão aceitas Certidões 
ou Declarações de conclusão, assinadas por representante legal da Instituição de Ensino e com firma reconhecida 
em cartório;
e. os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa 
por tradutor juramentado;
f. deverá ser entregue apenas uma única cópia (autenticada em cartório) de cada título apresentado, a qual não será 
devolvida em hipótese alguma. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em 
cartório.

9.9  A pontuação total dos títulos não ultrapassará a 7,00 (sete) pontos, desprezando-se os pontos que excederem 
a este
limite.

10.0. Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.

CAPÍTULO X – Da Prestação da Prova Objetiva
10.1. A prova Objetiva será realizada na cidade de Itapetininga, Estado de São Paulo, podendo ser utilizadas cida-
des circunvizinhas, conforme a necessidade e conveniência da administração, sendo que a data da prova, locais e 
horários serão divulgados oportunamente nos termos do Capítulo VII, deste Edital.
10.2. Será vedada a realização das provas fora do local designado.
10.3. Não será permitido o ingresso de candidatos, no estabelecimento de realização de provas, após o fechamento 
dos portões.
10.4. O horário de início da Prova será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o tempo de duração 
estabelecido no subitem 8.2 deste edital.
10.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora, munido de:
a) protocolo de inscrição;
b) original de documento de identidade pessoal;
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

10.6. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secreta-
rias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Passaporte brasilei-
ro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei 
Federal, valem como documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habitação 
(com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
10.7. O protocolo de inscrição não terá validade como documento de identidade.
10.8. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou quaisquer 
outros documentos diferentes dos acima definidos.
10.9. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza.
10.10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por motivo de per-
da, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, 30 (trinta) dias. O candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, 
de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
10.11. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.
10.12. Não será permitida, durante a realização das provas a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta.
10.13. No dia de aplicação das provas, não será permitido ao candidato durante a aplicação das provas, portar 
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, note-
book, palmtop, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, 
estes deverão ser recolhidos pela Coordenação/Fiscais de sala. O descumprimento da presente instrução implicará 
a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
10.14. O IUDS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorri-
dos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
10.15. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato.
10.16. No dia da realização da prova, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos 
locais de prova, o IUDS procederá à inclusão do referido candidato, por meio de preenchimento de formulário 
condicional com a apresentação de documento de identificação pessoal, conforme subitem 10.6 e do comprovante 
de pagamento original.
10.16.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será confirmada pelo IUDS, 
com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.
10.16.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 10.16., a mesma será automaticamente 
cancelada sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os 
atos dela decorrentes.
10.17. Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o comprovante de inscrição no local de 
realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de candidatos afixada na entrada 
do local de Provas. Nestes casos, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação. 
Sem a apresentação do documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome 
conste na relação oficial de inscritos no concurso e apresente o comprovante de inscrição.
10.18. O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha de respostas, preenchendo os 
alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da folha de respostas, único documento 
válido para a correção da prova objetiva, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções especificadas, contidas na capa do caderno de prova e na folha de respostas.
10.19. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
10.20. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas, serão de inteira responsa-
bilidade do candidato.
10.21. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mes-
mo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
10.22. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso 
de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será 
acompanhado por um fiscal da IUDS devidamente treinado.
10.23. O candidato poderá levar o seu caderno de prova após decorridos os primeiros 60 minutos do inicio da 
prova.
10.24. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, 
após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas. 
10.25. Será, automaticamente, excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados;
b) não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 10.6 deste Edital;
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer 
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impres-
sos não permitidos e calculadoras;
f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;
h) não devolver a folha de respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, executores 
e seus auxiliares ou autoridades presentes.
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste 
Edital;
k) não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital; e
l) estiver portando armas.

10.26. No dia de realização da prova não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/
ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de clas-
sificação.
CAPÍTULO XI – Da Avaliação da Prova Objetiva
11.1. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que acertar  50% da totalidade das questões da 
prova desde que não zere em nenhuma disciplina.
11.2. O candidato não aprovado na prova objetiva será excluído da Seleção.
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CAPÍTULO XII – Da Classificação Final
12.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação por opção 
de cargo.
12.2. A classificação final para os cargos que tiverem prova de títulos, será obtida com a soma da pontuação da 
prova objetiva de acordo com o item 11.1 e com o item 9.3 dos títulos.
12.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos aprovados, 
incluindo os portadores de deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos portadores de defici-
ência.
12.4. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência na seguinte 
ordem:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos nos termos da Lei federal nº 10.741/03, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) Maior Pontuação na Disciplina de Conhecimentos Específicos ou Conhecimentos Gerais;
c) Maior Pontuação na Disciplina de Português;
d) Maior Idade;
e) Maior quantidade de filhos;
f) Permanecendo o empate será realizado sorteio.

12.5. O resultado do Concurso estará disponível para consulta nos órgãos de divulgação mencionados no Capítulo 
VII, deste Edital e caberá recurso nos termos do item 13 – DOS RECURSOS deste Edital.
12.6. Após o julgamento dos recursos interpostos, será publicada lista de Classificação Final, não cabendo mais 
recursos.
12.7. A lista de Classificação Final será publicada conforme disposições do Capítulo VII, deste Edital.
12.8. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos aprovados no Concurso.
CAPÍTULO XIII – Dos Recursos
13.1. Será admitido recurso administrativo contestando:
a) O gabarito oficial preliminar da prova objetiva.
b) O resultado da Prova Objetiva.

13.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 1 (um) dia útil, contados a partir da data de divulgação 
oficial do fato que gerou o recurso.
13.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para cada evento referido no subitem 13.1 deste Edital.
13.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos a Comissão do Concurso, em formulário padronizado de acordo com 
o Anexo V deste Edital, enviados via SEDEX, dentro do prazo indicado no subitem 13.2, no seguinte endereço: 
Rua Silva Bueno, 867, sala 11, bairro Ipiranga, na cidade de São Paulo, a ser divulgado quando da publicação do 
resultado de cada evento passível de recurso.
13.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com indicação do nome do Concurso, do 
nome do candidato, do número de inscrição e da assinatura, devendo ser utilizado o modelo específico disponibi-
lizado no site www.iuds.org.br. 
13.5.1. O formulário de recursos estará disponível no site do IUDS, a partir das 08h do primeiro dia útil subsequen-
te da data do evento, permanecendo disponível até às 18h do último dia, conforme prazo estabelecido neste edital.
13.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerado, para tanto, a data do pro-
tocolo.
13.7. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-simile (fax), telex, telegrama, Internet ou outro meio que 
não seja o especificado neste Edital.
13.8. Também não será aceito o recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes no 
subitem 13.5. ou sem fundamentação ou bibliografia pertinente.
13.9. A banca examinadora determinada pelo IUDS constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13.10. Os pontos relativos a questões da prova objetiva de múltipla escolha que eventualmente venham a ser anu-
ladas serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida.
13.11. A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais de um candidato, será dada a 
conhecer coletivamente.
13.12. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final defini-
tivo.
13.13. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
CAPÍTULO XIV – Da Convocação
14.1. A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à no-
meação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga conforme citado abaixo:
14.2. A convocação para investidura no cargo será feita através do semanário oficial da Prefeitura de Itapetininga.
14.3. O não atendimento à convocação no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação para manifestação de 
interesse, ocasionará a desistência automática do presente Concurso Público, autorizando a Prefeitura Municipal 
de Itapetininga a convocar o próximo candidato aprovado.
14.4. Não haverá, em hipótese alguma, segunda convocação por qualquer que seja o motivo.
14.5. A Prefeitura Municipal de Itapetininga não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato, inclusive 
quanto à eventual contratação, decorrentes de:
Endereço não atualizado ou de difícil acesso;
Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos por razões diversas;
Correspondência recebida por terceiros.

14.6. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o candidato aprovado deverá manter seu endereço atuali-
zado, devendo, em caso de alteração do mesmo, comunicar oficialmente e por escrito o Departamento Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga.

14.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este Concurso, 
sobre os quais não poderá alegar desconhecimento.

14.8. Não será permitido ao candidato convocado para contratação no serviço público o adiamento da contratação. 

CAPÍTULO XV – Da Nomeação
15.1 – Quando convocado, o candidato deverá comparecer ao local estabelecido, exatamente dentro do prazo esti-
pulado no Edital de Convocação. O não comparecimento implicará a desclassificação automática do candidato. O 
candidato que, nomeado, deixar de tomar posse ou deixar de entrar em exercício, nos termos da Lei Complementar 
n°26/2008, perderá os direitos decorrentes de sua nomeação. 
15.2 – A contratação do candidato aprovado em todas as fases do Concurso Público ficará condicionada á apresen-
tação dos documentos indicados a seguir:
15.3 – Comprovação da idade mínima de 18 anos conforme estabelecido no item 2.2.2
15.4 – Comprovação das exigências contidas no Anexo I – requisito mínimo de formação profissional.
15.5 –   Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia sem autenticação);
15.6 –   Cédula de Identidade ou certificado de naturalização (original e sem autenticação);
15.7 -  Título de Eleitor e comprovante de ter votado na última eleição ou a justificativa (originais e cópias sem 
autenticação);
15.8 - Certificado de Reservista ou C.A.M. (Certificado de Alistamento Militar) constando dispensa (original e 
cópia sem autenticação);
15.9 –   Se casado, Certidão de Casamento (original e cópia sem autenticação);
15.10 – Certidão de Nascimento dos filhos; caderneta de vacinação dos filhos com idade entre 1 e 5 anos (originais 
e cópias sem autenticação);
15.11 – 2 (duas) fotos 3x4 recente e colorida;
15.12 – Se já cadastrado, apresentar comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

15.13 – Carteira de Trabalho;
15.14 – A qualquer tempo a contratação do candidato poderá ser anulada, caso venha a ser constatada a existência 
de exoneração por processo administrativo ou demissão por falta grave.
15.15 – A aprovação no Concurso Público não significa imediata contratação do candidato aprovado, e só será 
efetivada segundo os critérios de conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de Itapetininga.
15.16 – Para efeito de preenchimento da vaga, o candidato convocado será submetido à PERÍCIA MÉDICA, de 
caráter eliminatório promovida pela Prefeitura Municipal de Itapetininga, que avaliará a capacidade física e mental 
de acordo com a especificidade do trabalho.
15.17 - O local, escala e horário de trabalho em que o candidato contratado exercerá suas atividades, inclusive 
prorrogação da jornada de trabalho e dia da semana do descanso semanal remunerado (DSR), ficará a critério do 
Departamento onde será lotado e necessidade do Serviço Público Municipal.
15.18 – A Prefeitura de Itapetininga, no uso de suas atribuições, poderá solicitar outros documentos que jugar 
necessário.
15.19 – Caso no momento da atribuição o candidato não tenha interesse pela vaga oferecida ou que esteja impos-
sibilitado, nos termos da legislação vigente, de acumular cargos públicos, ficará automaticamente excluído do 
Concurso Público, assinando o respectivo termo de desistência.
CAPÍTULO XVI – Das Disposições Finais
16.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabele-
cidas neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

16.2. O edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal, e dentro do prazo de inscrição, que decorrido 
implicará na aceitação integral nos seus termos.

16.3. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.

16.4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados da homologação final dos resul-
tados, podendo haver prorrogação por igual período.

16.5. Caberá a Prefeitura Municipal de Itapetininga, após cumpridas todas as formalidades legais inerentes ao 
presente concurso a homologação dos resultados finais deste Concurso Público.
16.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a pro-
vidência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso publicado.

16.7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão 
objeto de avaliação das provas neste Concurso Público.

16.8. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial 
de Brasília.

16.9. As informações sobre o presente Concurso Público, durante o processo, serão prestadas pelo IUDS por meio 
do telefone (11) 4063-4168 e email: concurso@iuds.org.br  das 9:00h às 12:30h e das 13:30h às 17:00h, ou obtidas 
pela internet, sendo que após a competente homologação serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga.

16.10. Em caso de alteração dos dados constantes na ficha de inscrição, até a emissão da classificação final, o can-
didato deverá requerer a atualização dos dados junto ao IUDS  e durante o prazo de validade deste Certame junto 
ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapetininga.

16.11. A Prefeitura Municipal de Itapetininga e o IUDS se eximem das despesas com viagens e estadas dos candi-
datos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público e da responsabilidade de documentos 
e/ou objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de provas/avaliação.

16.12. Todas as atualizações, retificações, convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este Concurso 
Público serão comunicados e/ou publicados, no site www.iuds.org.br e no Jornal Oficial do Município, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

16.13. O IUDS e Prefeitura Municipal de Itapetininga não emitirão Declaração de Aprovação no Certame, pois a 
própria publicação no Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga é documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação. 

16.14. O Foro Distrital de Itapetininga é o competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas com 
respeito ao presente Edital.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.
Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa
Prefeito Municipal
Geraldo Miguel de Macedo
Secretário Municipal da Educação

ANEXO I
Quadro de vagas, cargos, formação, carga horária e vencimentos.

Função
C/H - Se-
manal

Va-
gas Escolaridade Mínima/Exigências Salário Base

Professor Substituto PEB II
Até
33horas 

Semanais
40

Licenciatura
plena em Pedagogia ou Normal Superior, na 
forma da legislação vigente.

R$9,11 Hora 
Aula e HAC

Professor de Educação Física 
Efetivo

33 horas 
semanais 04

- Licenciatura
plena na área de Educação
Física e registro no CREF
(Conselho Regional de
Educação Física).

R$1.366,00
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Diretor de Educação Básica
40 horas 
semanais 09

- Licenciatura Plena em
Pedagogia com Habilitação
Específica em Administração
Escolar ou Gestão Escolar.
- Estar em exercício e ter no
mínimo 3 (três) anos de
exercício no cargo de
Docente no Magistério. R$1.636,00

Auxiliar de 1ª Infância
40 horas 
semanais 120 Ensino médio completo R$782,00

Auxiliar Administrativo Es-
colar

40 horas 
semanais 40 Ensino médio completo R$782,00

Pedreiro
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto, curso espe-
cífico com no mínimo de 300h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$727,00

Pintor
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto, curso espe-
cífico com no mínimo de 300h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$727,00

Encanador
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto,  curso espe-
cífico com no mínimo de 300h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$727,00

Eletricista
40 horas 
semanais 02

Ensino fundamental incompleto, curso espe-
cífico com no mínimo de 160h ou 3 anos de 
experiência devidamente comprovada. R$782,00

Motorista Categoria “D”
40 horas 
semanais 06 Ensino médio completo R$782,00

Fiscal de Linha de Transporte 
de Alunos

40 horas 
semanais 03 Ensino fundamental completo R$860,00

Bibliotecário
30 horas
semanais 01

Superior completo em biblioteconomia e regis-
tro no CRB R$1.202,00

Nutricionista
30 horas 
semanais 01

Curso de graduação completo em Nutrição com 
registro no órgão profissional (CRN); R$1.202,00

*Mais vantagens estabelecidas em Lei.

ANEXO II

MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

O(A) candidato(a) ____________________________, CPF n.° ________________, candidato(a) ao Concurso 
para preenchimento de vagas no cargo _______________________________________, regido pelo Edital n.° 
       _________ do Concurso para o quadro de pessoal da _____________________, vem requerer vaga especial como 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresenta LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Esta-
tística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________________
__________.
Código correspondente da (CID): ______________________________________________________________
___________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: __________________________________________________
__________.
Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova Especial ou 
não.
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário.
(     ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL.
(    ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. _______________________________________
_________________.

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 
simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento 
de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União 
de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à 
perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia 
médica.

___________________________                      _______________________________
             Local e data                                                           Assinatura do candidato

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA REALIZA-
ÇÃO DAS PROVAS À COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PúBLICO.

O(A) candidato(a) __________________________________________, CPF n.° _______________, candidato(a) 
ao Concurso Público para preenchimento de vagas no cargo ____________________, regido pelo Edital n.° 
___________ do Concurso Público para o quadro de pessoal da _____________________, vem solicitar trata-
mento especial para realização das provas conforme segue:
( ) Outras __________________________________________________________________________________
_____ ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________

 Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de 
sua situação de tratamento especial, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua 
situação, por ocasião da realização em caráter especial.

___________________________                      _______________________________
             Local e data                                                           Assinatura do candidato

ANEXO IV – CONTEúDO PROGRAMáTICO
PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR: Professor Substituto PEB II, Professor de Educação Física 
Efetivo, Diretor de Educação Básica.
Observação: Não sugerimos Bibliografia 

LEGISLAÇÃO:
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL promulgada em 5 de outubro de 1988 
- Artigos: do 5º ao 16; 37 a 41; 59 a 69; 205 a 214; 226 a 230 LEI FEDERAL Nº 9394/96; Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e suas alterações;  LEI FEDERAL Nº 8069/90; Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; e suas alterações, especificamente os artigos: 1º ao 4º, 15 ao 18 e 
53 ao 59; 208; 232 e 245. LEI FEDERAL Nº 11.494/07; Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; PARECER 
CNE/CEB Nº 07/10 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional 
para a Educação Básica; PARECER CNE/CEB Nº 13/09 E RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as 
Diretrizes Operacionais para 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educação especial; 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:
A educação escolar – atuais tendências e exigências: Currículo e o pleno desenvolvimento do educando: 
saberes necessários para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. A 
construção de uma escola democrática e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e aprendizagens 
efetivas, significativas e relevantes. A qualidade social da educação escolar e a educação para a diversidade 
numa perspectiva multicultural. A formação continuada dos profissionais da educação centrada nas prá-
ticas docentes adotando a metodologia da ação-reflexão-ação e construindo competências que qualificam 
suas práticas. Avaliação, recuperação paralela e decisões pedagógicas. Relação professor-aluno, escola-co-
munidade. A educação escolar como direito e dever do estado e o ensino fundamental – obrigatório e gra-
tuito, como direito subjetivo. Financiamento da educação. Concepções Filosóficas da Educação; Relação 
Educação - Sociedade – Cultura; Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e 
avaliação do processo ensino / aprendizagem.

LINGUA PORTUGUESA:
Considera o Novo Acordo Ortográfico e Norma Culta.
GRAMáTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Subs-
tantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e 
dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transi-
tivos; Verbos transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; 
Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: Concordância Verbal; Concor-
dância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal, Coesão e Coerência.
LINGUAGEM: Comparações; Formação das palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Re-
lações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personifi-
cação; Oposição; Provérbios; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; 
Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.

MATEMáTICA:
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos números naturais; múlti-
plos e divisores em N; radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor comum; conjunto de números 
fracionários; problemas com números fracionários; números decimais; introdução à geometria; medidas de 
comprimento, superfície, volume, capacidade e massa; conjunto de números inteiros relativos; operações 
no conjunto dos inteiros; conjunto dos números racionais; operações com números racionais; problemas 
de raciocínio lógico. Números naturais e sistema de numeração decimal. Problemas utilizando: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Cálculo mental, aproximações e estimativas, cálculo escrito. Números 
racionais. Operações com números naturais e racionais. Cálculo com números racionais. Espaço e forma. 
Tratamento da informação. Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Números 
e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números Reais e Conjunto de Números 
Racionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PARA A CARGO DE PROFESSOR PEB II SUBSTITUTO
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A educação escolar – atuais tendências e exigências: Currículo e o pleno desenvolvimento do educando: 
saberes necessários para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais. A 
construção de uma escola democrática e inclusiva que garanta o acesso, a permanência e aprendizagens 
efetivas, significativas e relevantes. A qualidade social da
educação escolar e a educação para a diversidade numa perspectiva multicultural. A formação continuada 
dos profissionais da educação centrada nas práticas docentes adotando a metodologia da ação-reflexão-
-ação e construindo competências que qualificam suas práticas. Avaliação, recuperação paralela e decisões 
pedagógicas. Relação professor-aluno, escola-comunidade. A educação escolar como direito e dever do es-
tado e o ensino fundamental – obrigatório e gratuito, como direito subjetivo. Financiamento da educação. 
Concepções Filosóficas da Educação; Relação Educação - Sociedade – Cultura; Tendências pedagógicas na 
prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino / aprendizagem.

PARA A CARGO DE Professor de Educação Física

Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e democrática. A educa-
ção física no currículo da educação básica: significado e possibilidades. Desenvolvimento motor e desen-
volvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física. Corpo e sociedade: a cultura 
corporal enquanto construção social. Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto das ações 
escolares. Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito escolar. Educação Física, esporte e 
lazer.

PARA O CARGO DE DIRETOR DE EDUCAÇÃO BáSICA

Noções de Planejamento de atividades. Primeiros Socorros. Os brinquedos. Normas para utilização dos 
brinquedos. Normas de Segurança. Desenvolvimento Físico e Motor. Necessidades Básicas, Desenvol-
vimento Cognitivo. Desenvolvimento da Linguagem. O Recém-nascido: Necessidades e Reflexos. De-
senvolvimento Emocional. Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Intelectual. Crescimento e Desen-
volvimento. Tentativa de Treinamento Precoce. Maturação e Aprendizagem. Lei de Diretrizes e Bases. 
Administração escolar e transformação social. A crise do capitalismo e a passagem da teoria da Adminis-
tração a Sociologia das organizações complexas; O papel do Diretor na Administração Escolar; As teorias 
da educação e os problemas da marginalidade; Participação da comunidade na gestão Democrática da 
Escola Publica; O Planejamento Educacional e a Pratica dos Educadores; Cidadania – o que as escolas e os 
jovens estão fazendo por ela; A indisciplina na sala de aula; Avaliação escolar e seus problemas; A criança 
enquanto ser em transformação. Concepções de desenvolvimento: correntes teóricas e repercussões na 
escola; A Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; Planejamento e Currículo na escola; Estatuto 
da criança e do adolescente; Parâmetros curriculares Nacionais; Modernidade e Educação; Parâmetros de 
qualidade em educação infantil e ensino fundamental.

PARA A CARGO DE NÍVEL SUPERIOR: NUTRICIONISTA e BIBLIOTECáRIO
LINGUA PORTUGUESA:
Considera o Novo Acordo Ortográfico e Norma Culta.
GRAMáTICA: Frases; Pontuação; Sinais de Pontuação; Relação entre palavras; Fonemas e letras; Subs-
tantivo; Adjetivo; Separação de sílabas; Artigo; Numeral; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e 
dígrafo; Verbos; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Verbos intransitivos e transi-
tivos; Verbos transitivos diretos e indiretos; Uso da crase; Pronomes; Formas nominais; Locuções verbais; 
Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração; Classes de palavras: Concordância Verbal; Concor-
dância nominal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal, Coesão e Coerência.
LINGUAGEM: Comparações; Formação das palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Re-
lações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personifi-
cação; Oposição; Provérbios; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; 
Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.

MATEMáTICA:
Conjuntos; números naturais; sistemas de numeração; operações no conjunto dos números naturais; múlti-
plos e divisores em N; radiciação; máximo divisor comum; mínimo divisor comum; conjunto de números 
fracionários; problemas com números fracionários; números decimais; introdução à geometria; medidas de 
comprimento, superfície, volume, capacidade e massa; conjunto de números inteiros relativos; operações 
no conjunto dos inteiros; conjunto dos números racionais; operações com números racionais; problemas 
de raciocínio lógico. Números naturais e sistema de numeração decimal. Problemas utilizando: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Cálculo mental, aproximações e estimativas, cálculo escrito. Números 
racionais. Operações com números naturais e racionais. Cálculo com números racionais. Espaço e forma. 
Tratamento da informação. Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Números 
e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números Reais e Conjunto de Números 
Racionais.
CONHECIMENTOS GERAIS
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, eco-
logia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Fundamentos da Computação: 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e software), peri-
féricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NUTRICIONISTA

1 – Macro e micronutrientes na alimentação humana; 2 – Recomendações de energia e nutrientes; DRI´s. 
3 – Alimentação no 1º ano de vida, na infância e na adolescência; 4 – Nutrição na gestação e na lactação; 5 
– Avaliação nutricional em diferentes grupos etários; 6 – Microbiologia aplicadas as UAN´s: - classificação 
dos microorganismos, fontes de contaminação, vias de transmissão, fatores que interferem no metabolismo 
dos microorganismos; 7 – Aspectos higiênicos sanitários em UAN´s: - saúde do manipulador de alimentos 
e controle de matérias-primas, - conservação e higienização da matéria-prima, - doenças transmitidas de 
alimentos; 8 – APPCC (HACCP) Análise de perigos e pontos críticos de controle em UAN´s; Boas práticas 
na fabricação de alimentos; 9 – Planejamento, organização e administração em UAN´s: - Recursos Hu-
manos em UAN´s: dimensionamento, descrição de cargos e funções, recrutamento, seleção e treinamento; 
- Aspectos físicos da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN`s); 10 – Alimentação coletiva: planeja-
mento execução e avaliação de cardápios; 11 – Terapia Nutricional: - nas doenças carências e na obesida-
de; - nos distúrbios endócrinos, cardiovasculares, renais e gastrointestinais; - nas enfermidades crônicas 
degenerativas; 12 – Programas governamentais na área de alimentação e nutrição: - Programa Nacional de 
Alimentação Escolar;  - Programa de Alimentação do Trabalhador; 13 – Código de ética do nutricionista; 
14 – Introdução à técnica dietética: conceito, objetivo e métodos de preparo de alimentos; 15 – Montagem 
de Fichas Técnicas de Preparação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NUTRICIONISTA

1. Fundamentos da Biblioteconomia: 1.1. Conceitos básicos de arquivos, bibliotecas, museus e suas espe-
cialidades; 1.2. Universidade pública brasileira: conceito; 1.3. Biblioteca universitária: conceito, função e 
organização; 1.4. Informação: conceitos e tipologias; 1.5. Documentação: conceitos básicos e finalidades; 
1.6. Organização e tratamento da informação e registros do conhecimento; 1.7. Noções de estatísticas apli-
cadas à biblioteconomia; 1.8. Ética profissional. 2. Serviços e Recursos de Informação: 2.1. Normas técni-
cas: tipologia, funções e aplicabilidade. Organismos nacionais e internacionais de normatização. Conjunto 

de Normas técnicas de documentação brasileira – ABNT ; 2.2. Documentos técnico-científicos: planeja-
mento, elaboração e normalização; 2.3. Atendimento ao usuário (Referencia); 2.4. Bibliotecário de refe-
rência: funções; 2.5. Fontes de informação: gerais e especializadas e seus formatos; Pesquisa e localização 
de  informações eletrônicas, portais de informação especializada (comutação bibliográfica); educação e 
orientação de usuário, entrevista de referência; 2.6. Serviço de circulação de documentos, preservação 
e conservação de documentos; 2.7. Biblioteca Digital, DSI; ética e privacidade de dados; Marketing em 
bibliotecas universitárias. 3. Processamento da Informação: 3.1. Tratamento de coleções de periódicos 
em papel e eletrônicas; 3.2. Catálogo coletivo nacional de publicações Seriadas; 3.3. AACR2, MARC 21, 
Catalogação cooperativa, Redes de catalogação BIBLIODATA. Pesquisa de autoridades (nome pessoal, 
entidades e assuntos) em fontes nacionais e internacionais; 3.4. Classificação Decimal de Dewey (CDD). 
4. Desenvolvimento do Acervo: 4.1. Formação, desenvolvimento e avaliação de coleções (Elaboração de 
políticas); 4.2. Aquisição de material informacional. 

PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO: Auxiliar de 1ª Infância, Auxiliar Administrativo Escolar, Motoris-
ta Categoria D, Fiscal de Linha de Transporte de Alunos.
Observação: Não sugerimos Bibliografia

LÍNGUA PORTUGUESA 
Considera o Novo Acordo Ortográfico e Norma Culta.
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de 
palavras e suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, mo-
dos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes 
átonos. Emprego dos sinais de pontuação.
MATEMáTICA
Equações do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples 
e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; Conjuntos de Números 
Reais e Conjunto de Números Racionais; problemas de raciocínio lógico. Números naturais e sistema de 
numeração decimal. Problemas utilizando: adição, subtração, multiplicação e divisão. Geometria Básica.
CONHECIMENTOS GERAIS
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, eco-
logia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Fundamentos da Computação: 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e software), peri-
féricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.

PARA A FUNÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO: Pintor, Eletricista, 
Pedreiro, Encanador e Eletricista.

Observação: Não sugerimos Bibliografia

LÍNGUA PORTUGUESA 
Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Componentes de um Vocábulo. 
Formação das Palavras. Significação das Palavras. Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Ver-
bo e Advérbio. Conjugação verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação de Texto. Ortografia (Novo Acordo 
Ortográfico).
MATEMáTICA
Operações fundamentais: Problemas com Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão. Regra de Três Sim-
ples. Sistema métrico decimal. Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo.
CONHECIMENTOS GERAIS
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, eco-
logia, tecnologia, inovação tecnológica, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, 
educação, saúde, segurança e artes e literatura e suas vinculações históricas. Fundamentos da Computação: 
Conceitos básicos de informática, componentes funcionais de computadores (hardware e software), peri-
féricos, dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados.

ANEXO V
FORMULáRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RELA-
TIVO À PROVA OBJETIVA.
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PúBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININ-
GA - SP

CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PúBLICO

Eu, ____________________________, candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público supracitada inscrição 
no _________, solicito em relação à Prova Objetiva correspondente ao cargo  ______________________ 
, de minha opção, o seguinte:

(     )  Revisão da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar para a(s) questão(es) assinalada(s) 
abaixo:

Questões Disciplina

As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulário de recurso, em anexo.

______________________________          _________________________________________
Local e data    Assinatura do(a) candidato(a)

COMISSÃO DO CONCURSO PúBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - SP
Folha I do FORMULáRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - REVISÃO
(Use uma folha para cada questão)
Cargo de opção do Candidato(a): _________________________________________________________
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______
Número de Inscrição do Candidato(a): _____________________________________________________
______
Modalidade do Recurso: Revisão de resposta do gabarito oficial Preliminar

Nº do Gabarito da Prova: __________________________                Questão: ______________________
____________ 
Resposta do Gabarito: ____________________________               Resposta do Candidato: 
_______________________
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a)
(Use folhas suplementares, se necessário)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

COMISSÃO DO CONCURSO PúBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - SP

Folha II do FORMULáRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO
(Use uma folha para cada questão)

Cargo de opção do (a) Candidato (a): ______________________________________________________
________
Número de Inscrição do (a) Candidato (a): _________________________________________________
_________
Modalidade do Recurso: Anulação de Questão
Nº do Gabarito da Prova: _________________ Questão: _______________ Resposta do Gabarito: 
__________________
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a)
(Use folhas suplementares, se necessário)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________

ANEXO VI
As Provas serão aplicadas no dia 16/03/2014 no turno MANHÃ E TARDE, atendendo o Quadro abaixo:

PROVA PROVA

CARGOS / HORáRIO
09h00 ÀS 12h00

CARGOS / HORáRIO
14h00 ÀS 17h00

Professor Substituto PEB II Auxiliar Administrativo Escolar

Professor de Educação Física Efetivo Encanador

Auxiliar de 1° Infância Eletricista

Pedreiro Motorista Categoria D

Pintor Fiscal de Linha de Transporte de Alunos

Nutricionista Bibliotecário

--------------------- Diretor de Educação Básica

O candidato poderá se inscrever para dois cargos desde que observe o horário de prova.
Poderá a comissão, em qualquer caso que se configure interesse e conveniência pública mudar os dias e os 
horários de aplicação das provas.

ANEXO VII
Atribuição dos Cargos

AUXILIAR DE PRIMEIRA INFÂNCIA – Ensino Médio Completo
Cuidar de crianças, a partir de objetivos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, zelando 
pelo bem-estar, saúde, segurança, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da 
criança; Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos de higiene e saúde; executar, orien-
tar, acompanhar e complementar a higiene das crianças após defecação e micção; acompanhar, orientar 

e completar o banho, a escovação de dentes, a troca de roupas, estimulando para que, gradativamente, as 
crianças conquistem autonomia e passem a realizar essas atividades sozinhas; acompanhar o sono/repouso 
das crianças durante todo o período, preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, para assegurar 
seu bem estar e saúde; oferecer, acompanhar e cuidar da alimentação da criança, inclusive orientando 
sobre comportamento à mesa, a partir dos objetivos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; 
incentivar a criança a alimentar-se sozinha, estimulando sua autonomia; organizar o espaço físico e suas 
atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança; zelar pelo uso adequado do espaço, dos 
materiais e dos brinquedos; organizar com as crianças a sala e os materiais necessários para o desenvolvi-
mento das atividades; estimular e orientar o desenvolvimento de atividades ao ar livre, atividades externas 
ou passeios (desde que autorizadas pela direção da unidade escolar); manter, através de relatórios, a dire-
ção da unidade escolar informada de todo o trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças; facilitar o 
desenvolvimento integral da criança nos seus diversos aspectos e dimensões, através das ações e cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens organizadas, estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que contri-
bua para sua formação social, emocional e física, e também para a construção de uma autoimagem positiva 
e saudável. Cumprir horário nas escolas municipais, designadas pela Secretaria Municipal da Educação, 
desenvolvendo atividades estabelecidas pela direção da unidade escolar; executar outras funções correlatas 
determinadas pela autoridade superior.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR – Ensino Médio Completo
Recepcionar e atender o público; organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, procedendo 
ao registro e escrituração relativos à vida escolar, bem como ao que se refere a matrícula, frequência e 
histórico escolar, para facilitar a identificação de aptidões, interesse e comportamento dos mesmos; veri-
ficar a regularidade da documentação referente à transferência de alunos e registros de documentos, para 
assegurar o funcionamento eficiente da unidade escolar; orientar e fornecer informações e documentos; 
receber, conferir, protocolizar e encaminhar correspondências e documentos aos funcionários da unidade 
escolar ou a outros órgãos; classificar documentos e correspondências; digitar textos, documentos, re-
latórios e correspondências, transcrevendo originais manuscritos e impressos; preencher formulários e 
fichas padronizadas através da coleta de dados, consultar documentos, semanários oficiais do municípios 
e outras fontes; informar processos em tramitação na unidade escolar; efetuar cálculos pertinentes à sua 
atividade; secretarias reuniões e outros eventos; auxiliar na elaboração de relatórios e projetos pertinentes 
à sua atividade; organizar, atualizar e conservar arquivos e fichários ativos e inativos da unidade escolar; 
requisitar e controlar material de consumo e permanente, submetendo à aprovação da direção para atender 
às necessidades da unidade escolar; executar serviços auxiliares diversos, relativos ao apoio financeiro e 
contábil; participar direta ou indiretamente de serviços relacionados a verbas, processos e convênios; e re-
alizar atividades junto ao computador; executar outras tarefas inerentes ao cargo. Executar outras funções 
correlatas determinadas pela autoridade superior.

FISCAL DE LINHA DE TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Verificar as condições internas e externas, inspecionar e fiscalizar transportes coletivos de vans, micro 
ônibus, ônibus. Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola 
de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios. Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do 
veículo de transporte escolar; orientar alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo 
para fora da janela; Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; identificar a instituição 
de ensino dos respectivos alunos e deixa-los dentro do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas 
dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os 
horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão 
retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção destes e executar tarefas afins; 
executar outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BáSICA II – SUPERIOR COMPLETO
Ministrar conteúdos de acordo com a legislação vigente; utilizar metodologias através de ações que garan-
tam o ensino e aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos 
que apresentem menor rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência em 
sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário estabelecido pela direção 
da escola; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; desem-
penhar as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo de 
ensino e aprendizagem; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade; viabilizar a participação efetiva do alunos nas diferentes situações de aprendizagem e interação no 
contexto escolar e nas atividades extraclasse; educar e preparar os alunos para o exercício pleno e cons-
ciente da cidadania, despertando o interesse para o trabalho em equipe por meio de atividades desenvolvi-
das na escola e na comunidade; elaborar o planejamento de suas atividades diárias; acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento do aluno em seu processo de aprendizagem; registrar a vida escolar do aluno no diário 
de classe ou equivalente, e outros meios que se fizerem necessários; executar atividades correspondentes a 
sua respectiva formação, orientando a execução dos trabalhos e desenvolvendo atividades de programação 
de sua área de atuação; executar outras atividades correlatas; e, cumprir com ética e profissionalismo o que 
determina a lei e as normas que regulamentam o exercício da profissão e em especial os estatutos do magis-
tério e do funcionalismo público municipal de Itapetininga, bem como os regimentos internos, resoluções 
e demais textos legais onde exerce o cargo ou função. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SUPERIOR COMPLETO
Conhecer e respeitar as leis; preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através de seu de-
sempenho profissional; respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a 
eficácia de seu aprendizado; participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de 
suas funções; participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; participar do processo 
de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; elaborar e cumprir plano de trabalho 
segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; utilizar metodologias através de ações que garantam 
o ensino e aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que 
apresentem menor rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência em 
sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário estabelecido pela direção 
da unidade escolar; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; manter espírito de cooperação e solidariedade coma equipe escolar e co-
munidade em geral; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da unidade escolar 
e ao processo de ensino e aprendizagem; participar do Conselho de Escola; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a comunidade; assegurar o desenvolvimento do senso crítico 
e da consciência política do educando; manter atualizado seus dados para atualização de seu prontuário; 
considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretri-
zes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos 
de avaliação do processo ensino-aprendizagem; velar para que o aluno não seja impedido de participar 
das atividades escolares em razão de qualquer carência material; promover e facilitar o aperfeiçoamento 
técnico, científico e cultural dos alunos sob sua orientação profissional; manter-se atualizado quanto aos 
conhecimentos técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor serviço e contribuir para o 
desenvolvimento da profissão; promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para 
a prática da Educação Física; exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, 
tendo como referencial teórico-prático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, carac-
terizando a ação educativa, nas dimensões afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas 
como essenciais; planejar e executar o trabalho docente, levantar dados e interpretá-los; contribuir para a 
qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Física; estabelecer mecanismos de avaliação, considerar 
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diferenças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las; cooperar com os setores de supervisão e orienta-
ção escolar; trabalhar em equipe; possibilitar por meio da Educação Física ao educando, o conhecimento 
sobre o seu corpo, sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, 
inter-relação pessoal e inserção social, na busca do conhecimento e no exercício da cidadania; Utilizar de 
diversas linguagens para promover situações significativas de aprendizagens de acordo com o segmento 
inerente a cada atividade; executar outras atividades correlatas ao cargo.

DIRETOR DE EDUCAÇÃO BáSICA – SUPERIOR COMPLETO
Conhecer e respeitar as leis, assegurando o cumprimento da legislação em vigor e determinações legais das 
autoridades competentes, bem como as disposições do regimento escolar e os preceitos do projeto - polí-
tico - pedagógico; dirigir e gerenciar as atividades escolares e instituições complementares, responsabili-
zando-se por seu funcionamento; garantir a implementação e o cumprimento das diretrizes da Secretaria 
Municipal da Educação e atender suas convocações e solicitações; dirigir escola de educação básica e 
instituições complementares, planejando, coordenando e avaliando a execução das atividades docentes, 
discentes e administrativas, garantindo a operacionalização das ações; encaminhar, devidamente informa-
da e assinada, toda a documentação que tramita pelo estabelecimento; representar a escola; articular a inte-
gração da escola com as famílias e a comunidade, prestando informações pertinentes a todos os segmentos 
da escola e da comunidade; administrar o pessoal, os recursos materiais e financeiros da escola; garantir a 
observância das normas da gestão democrática do ensino público na educação básica; estabelecer relação 
adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabeleci-
mento; providenciar a organização dos horários de trabalho e escala de férias; participar de reuniões do 
sistema municipal de educação, mantendo contato com seus pares e autoridades de ensino e colaborar na 
implementação de programas e projetos educacionais; zelar pelo funcionamento da parte física do pró-
prio escolar e encaminhar solicitações aos setores competentes de manutenção e reforma; comunicar ao 
Conselho Tutelar, por meio de relatórios, os casos de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas, antes 
que atinjam o limite de vinte e cinco por cento das aulas dadas, além das demais situações constantes no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

PEDREIRO
Executar trabalho de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argilas ou concreto, em camadas superpos-
tas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos 
e outros similares; Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da 
construção para selecionar o material e estabelecer as operações a executar; Ajustar a pedra ou tijolo a 
ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar que será colocado, utilizando martelo e talhadeira, 
para possibilitar o assentamento do material em questão; Misturar areia, cimento e água, dosando esses 
materiais nas quantidades convenientes, para obter argamassa a ser empregada no assentamento de pedras 
e tijolos; Assentar tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, 
para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção; Construir base de 
concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, 
postes de rede elétrica e para outros fins; Executar serviços de acabamento em geral, tais como coloca-
ção de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, 
verificando o material e as ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos; Executar trabalhos na 
manutenção corretivas de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, aparelhos 
sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas estruturas; Rebocar as 
estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia atentando o prumo e nivelamento 
das mesma para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos; Executar outras funções correlatas deter-
minadas pela autoridade superior.

PINTOR
Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes 
formas com diferentes matérias-primas; preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas 
quantidades adequadas; Efetuar pintura à mão, a resolver ou com outras técnicas;
Levantar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma 
a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equi-
pamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados bem como do local de traba-
lho; Executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho; Analisar e preparar 
superfícies a serem pintadas; Calcular a quantidade de materiais para a pintura; Identificar, preparar e apli-
car tintas em superfícies; Dar polimento e retocar superfícies pintadas; Executar outras funções correlatas 
determinadas pela autoridade superior.

ENCANADOR
Montar, Instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou não metálico, soldando ou 
furando, utilizando-se de instrumentos apropriados, para possibilitar a condução de ar, água, vapor e outros 
fluídos, bem como a implantação de redes de água e esgoto; Estudar o trabalho a ser executado analisando 
desenhos, esquemas, especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações; Marcar 
os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos na paredes, muros e escavações do solo, utilizando-
-se de instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado; Executar a 
instalação da rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção abrindo valetas 
no solo ou rasgo em paredes para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos 
croquis, esquemas ou projetos;Executar os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráuli-
cos, efetuando a substituição ou reparação de peças, para mantê-los em bom funcionamento; Testar as redes 
hidrossanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas específicas, para garantir 
sua funcionalidade; Elaborar o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos projetos e obras, para 
aquisição do que é necessário; Executar outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

MOTORISTA 
 Dirigem veículos leves e/ou pesados, transportam passageiros, coletam e entregam cargas em geral; guin-
cham destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico.
Movimentam cargas volumosas e pesadas, possa, também, operar equipamentos, realizar inspeções e re-
paros em veículos, vistorias cargas, além de verificar documentação de veículos, de cargas e passageiros. 
Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. Zelam pela manutenção e conservação dos veí-
culos que estiverem sob seus cuidados. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade 
superior. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de 
segurança.

NUTRICIONISTA
 Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, 
administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; partici-
pam de programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento voltados 
ás unidades de educação, saúde e outras; ministrar cursos. Atuam em conformidade ao Manuel de boas 
práticas. Executar outras funções correlatas.

ELETRICISTA 
 Montar e fazer a manutenção de instalações elétricas e de aparelhos e equipamentos elétricos para assegu-
rar as condições de funcionamento regular e permanente de aparelhagem elétrica das instalações, aparelhos 
e equipamentos da municipalidade; Fazer a instalação, reparo ou substituições de lâmpadas, tomadas, fios, 
painéis e interruptores; Reparar a rede elétrica, conservando ou substituindo peças e conjuntos; Fazer re-
gulagens necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos; 

Efetuar ligações de luz e força em equipamentos portáteis e máquinas diversas; Substituir ou reparar refle-
tores e antenas; Instalar fios e demais componentes, testando-os para permitir a utilização dos mesmos em 
trabalhos de natureza eventual ou temporária; Executar trabalhos em rede telefônica; Manter as máquinas, 
as ferramentas e o local de trabalho em bom estado de conservação e limpeza; Participar de reuniões e 
grupos der trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização de máquinas, equipamentos, utensílios 
e outros materiais colocados a sua disposição; Proceder a instalação e manutenção de semáforos; Elaborar 
o orçamento de material elétrico, baseando-se nos projetos e obras, para aquisição do que é necessário; 
Executar outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

BIBLIOTECáRIO
Organizar, coordenar, supervisionar e executar trabalhos relativos ás atividades biblioteconômicas, desen-
volvendo um sistema de catalogação, classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para 
armazenar, recuperar as informações de caráter geral ou específico e coloca-las á disposição dos usuários, 
seja em bibliotecas ou em centros de documentação e informação. Executar serviços de catalogação e 
classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar 
livros, colocando-os a disposição dos usuários; organizar fichários, catálogos e índices para possibilitar o 
armazenamento, a localização rápida e eficiente de livros de acordo com assuntos; planejar e executar a 
aquisição de material bibliográfico, selecionando a compra ou doação de livros para atualizar o acervo da 
biblioteca; atender o público que procura a biblioteca, indicando-lhe as fontes de informação, para facilitar 
as consultas e pesquisas; organizar o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou correspondências 
com associações, federações, órgãos e outras bibliotecas, centros de pesquisa e de documentação, para 
possibilitar a troca de informações; orientar tecnicamente e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pe-
los servidores lotados na unidade referente á encadernação ou restauração de livros ou documentos, para 
assegurar a conservação do material bibliográfico; efetuar rigoroso controle sobre empréstimos de livros e 
estabelecimentos de períodos de entrega e devolução; divulgar o acervo organizando exposições e eventos 
cultuais e distribuindo catálogos ou convites para visitas á biblioteca, a fim de despertar no público, maior 
interesse pela leitura. Executar outras funções correlatas.

EDITAl DE cHAMAMEnTO – 001/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o(s) candidato (s) habilitado (s) e 
classificados do nº 223º a 282º do Concurso Público nº 001/2011, para que compareçam munido(s) dos 
documentos exigidos no referido Edital, no período de 03 a 07 de fevereiro de 2014, 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 - EVENTUAL.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos ad-
ministrativo.
Itapetininga, 30 de janeiro de 2014.

GeRalDo MiGUel De MaCeDo
SECRETáRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEcRETO nº 1.187, DE 29 DE JAnEIRO DE 2014
Dispõe sobre realização da Feira da Barganha e dá outras providências. 
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 número 3517/1/2014, protocolado nesta Prefeitura do Município de 
Itapetininga;
DECRETA:
Art. 1º A Feira da Barganha será realizada todos os sábados, das 08h00min às 12h00min horas, na Praça 
José de Arruda Moraes, Bairro Parque da Lagoa, com desvio do tráfego e as demarcações necessárias;   
Art. 2º Os interessados deverão possuir Inscrição Municipal e Alvará de Licença de Fiscalização e Loca-
lização que permite o exercício da atividade, apresentando todos os documentos, juntamente com antece-
dente criminais conforme Código Tributário Municipal, devendo ser renovado anualmente. 
Art. 3º A Feira da Barganha terá no máximo 80 (oitenta) vagas para comercialização dos produtos.
Parágrafo único. Caso haja vaga de local, por desistência ou punição de um feirante, será respeitada a 
ordem de requerimentos protocolizados na Prefeitura.
Art. 4º O espaço destinado a cada barraca será de até 3,00 metros de frente por 2,00 metros de largura, em 
um total de 6,00 m2. 
Art. 5º O local de instalação do feirante da Feira da Barganha é pessoal e intrasferível. 
Art. 6º Os produtos permitidos para barganha terão que ser materiais já usados ou de segunda mão e 
enquadrarem-se nas categorias de:
I – máquinas e ferramentas
II – peças e acessórios para veículos motorizados ou afins;
III – utensílios domésticos e eletrodomésticos,
IV – rádios; 
V – televisores e outros aparelhos eletrônicos de pequena monta; 
VI – moedas, discos, revistas ou similares;
VII – roupas, sapatos;
VIII – miudezas em geral. 
Parágrafo único. Somente os que tiverem de posse do Alvará de Licença de Fiscalização e Localização 
poderão adquirir, por compra ou permuta os produtos citados para serem expostos ao público. 
Art. 7º Fica terminantemente proibida a comercialização de produtos novos, revistas e fitas pornográficas, 
veículos motorizados, gêneros alimentícios e outros produtos não especificados no artigo anterior.  
Art. 8º As taxas incidentes sobre a ocupação em logradouros públicos e as penalidades estão previstas no 
Código Tributário Municipal e Posturas do Município.  
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 130, de 06 de outubro de 1989. 

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de janeiro de 2014.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEcRETO n° 1.188, DE 30 DE JAnEIRO DE 2014
Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso 
do Poder Executivo para o exercício de 2014, e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso IV do Art. 73 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o disposto no caput dos arts. 8° e 13 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 
2000;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 23 da Lei Municipal n° 5.802 de 27 de Dezembro de 2013;
CONSIDERANDO que a programação financeira de que trata o art. 8° da Lei de Responsabilidade Fiscal 
deve assegurar recursos, de maneira compatível com a continuidade da prestação dos serviços públicos; 
DECRETA:
Art. 1° A Receita será realizada durante o Exercício de 2014, mediante a arrecadação dos tributos, rendas, 
transferências e outras fontes de receitas correntes e de capital na forma de Legislação em vigor e nas 
proporções mensais previstas, a seguir:
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Mês Valor Mês Valor
Janeiro 26.850.000,00 Julho  25.200.000,00
Fevereiro 23.650.000,00 Agosto  22.000.000,00
Março 29.900.000,00 Setembro  24.800.000,00
Abril 25.100.000,00 Outubro  24.000.000,00
Maio 23.200.000,00 Novembro 24.500.000,00
Junho 25.000.000,00 Dezembro  26.287.000,00
Parágrafo único. As receitas arrecadadas na forma do caput deste artigo são desdobradas em categorias 
econômicas e fontes de recursos na forma do Anexo I da Lei Municipal nº 5.804 de 27 de dezembro de 
2013.
Art. 2° A execução da despesa orçamentária do exercício de 2014, aprovada pela Lei Municipal n° 5.804 
de 27 de dezembro de 2013, obedecerá as normas estabelecidas neste decreto e as decisões emanadas da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Art. 3° As Despesas serão realizadas durante o Exercício de 2014, segundo a discriminação dos quadros de 
Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, em conformidade com as funções e sub-funções descritas 
na Lei Municipal n° 5.804 de 27 de dezembro de 2013, em conformidade com cronograma mensal de 
desembolso a seguir: 
Mês Valor Mês Valor
Janeiro 50.600.000,00 Julho  23.900.000,00
Fevereiro 22.600.000,00 Agosto  25.500.000,00
Março 15.600.000,00 Setembro  16.400.000,00
Abril 30.300.000,00 Outubro  21.700.000,00
Maio 15.000.000,00 Novembro  30.300.000,00
Junho 15.152.100.00 Dezembro  30.430.030,00
§1° Os Órgãos do Poder Executivo, poderão empenhar as dotações orçamentárias aprovadas, na forma e 
nos montantes constantes dos Programas de Trabalho – Anexo VI da Lei Orçamentária Municipal n° 5.804 
de 27 de dezembro de 2013.
§ 2° As despesas mensais serão empenhadas na forma do caput deste artigo, desdobrados por unidades 
orçamentárias na forma do Anexo II, da Lei Municipal nº 5.804 de 27 de dezembro de 2013
Art. 4° A realização de despesas, incluindo consignação de terceiros e restos a pagar e transferências 
financeiras farão parte do mencionado cronograma de desembolso e sua amortização ocorrerá mediante 
compatibilização do montante efetivamente arrecadado.
Art. 5° A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, proceder-se-á, à limitação de empenho, se-
gundo os critérios fixados na lei de diretrizes orçamentárias, quando ao final de um bimestre, for verificado 
que a realização das receitas não poderá comportar o cronograma de desembolso para o mesmo período.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos trinta dias de janeiro de 2014.

lUiz paUlo RibeiRo Da silva
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA nº 79, DE 30 DE JAnEIRO DE 2014
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 Mark Fischer, no cargo em comissão de Assessor, Ref. V, lotado no Departamen-
to de Comunicação e Imprensa, junto a Secretaria Municipal de Gabinete, a partir de 03/02/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 80, DE 30 DE JAnEIRO DE 2014
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 Hélio Pinto Simões Junior, no cargo de Secretário Municipal de Trabalho e De-
senvolvimento, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 
03 de fevereiro de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 677, de 6 de novem-
bro de 2013.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA nº 81, DE 30 DE JAnEIRO DE 2014
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 Angela Leite, no cargo de Secretária Municipal de Trânsito e Cidadania, 
nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, a partir de 03 de fevereiro 
de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 13, de 2 de janeiro 
de 2013.

lUis aNToNio Di FioRi FioRes CosTa 
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
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Func/Sub/Prog

Proj/Atividade

Categoria 

Econômica/

Plano Ctbl.

FichaDescrição
DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO

Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total

Órgão

Un.

Orc/Exec

Empenhos

à Pagar
Fte. 

Rec.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

01.01 CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 OBRAS E INSTALAÇOES DA CAMARA

OBRAS E INSTALAÇÕES  1 1  850.000,00  150.000,00  1.000.000,00  492.815,38  454.899,99  947.715,37  492.815,38  148.437,18  641.252,56  306.462,814.4.90.51

 492.815,38  325.399,99  818.215,37  492.815,38  148.437,18  641.252,56  176.962,8191 OBRAS EM ANDAMENTO

 0,00  129.500,00  129.500,00  0,00  0,00  0,00  129.500,0092 INSTALAÇÕES

01.031.0001.1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1 2  700.000,00 -150.000,00  550.000,00  214.622,35  72.464,05  287.086,40  214.482,35  2.206,05  216.688,40  70.398,004.4.90.52

 2.973,47  0,00  2.973,47  2.833,47  140,00  2.973,47  0,0006 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

 0,00  2.066,05  2.066,05  0,00  2.066,05  2.066,05  0,0012 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

 1.631,60  0,00  1.631,60  1.631,60  0,00  1.631,60  0,0033 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

 2.204,00  0,00  2.204,00  2.204,00  0,00  2.204,00  0,0034 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV

 115.873,96  3.160,35  119.034,31  115.873,96  0,00  115.873,96  3.160,3535 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

 5.339,32  67.237,65  72.576,97  5.339,32  0,00  5.339,32  67.237,6542 MOBILIÁRIO EM GERAL

 86.600,00  0,00  86.600,00  86.600,00  0,00  86.600,00  0,0052 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

01.031.0001.2001 MANUTENÇAO DA UNIDADE DA CAMARA

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF  1 3  180.000,00  0,00  180.000,00  114.341,38  15.731,65  130.073,03  114.341,38  15.731,65  130.073,03  0,003.1.90.01

 109.379,53  10.346,75  119.726,28  109.379,53  10.346,75  119.726,28  0,0001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

 4.961,85  5.384,90  10.346,75  4.961,85  5.384,90  10.346,75  0,0006 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1 4  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.1.90.05

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL  1 5  3.700.000,00 -300.000,00  3.400.000,00  2.202.109,01  335.868,93  2.537.977,94  2.202.109,01  335.868,93  2.537.977,94  0,003.1.90.11

 1.605.342,51  158.916,45  1.764.258,96  1.605.342,51  158.916,45  1.764.258,96  0,0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

 300.460,89  25.956,83  326.417,72  300.460,89  25.956,83  326.417,72  0,0033 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

 95.484,84  7.132,31  102.617,15  95.484,84  7.132,31  102.617,15  0,0037 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

 36.426,08  2.122,03  38.548,11  36.426,08  2.122,03  38.548,11  0,0042 FÉRIAS INDENIZADAS

 61.094,66  133.786,42  194.881,08  61.094,66  133.786,42  194.881,08  0,0043 13º SALÁRIO

 49.856,20  1.994,64  51.850,84  49.856,20  1.994,64  51.850,84  0,0044 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

 45.715,89  2.203,31  47.919,20  45.715,89  2.203,31  47.919,20  0,0045 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

 7.727,94  3.756,94  11.484,88  7.727,94  3.756,94  11.484,88  0,0099 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  1 6  50.000,00  30.000,00  80.000,00  50.241,32  6.694,42  56.935,74  50.241,32  6.694,42  56.935,74  0,003.1.90.16

 50.241,32  6.694,42  56.935,74  50.241,32  6.694,42  56.935,74  0,0099 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1 7  100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.1.90.92

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  1 8  400.000,00  0,00  400.000,00  164.461,77  28.630,09  193.091,86  164.461,77  28.630,09  193.091,86  0,003.1.91.13

 164.461,77  28.630,09  193.091,86  164.461,77  28.630,09  193.091,86  0,0003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1 9  40.000,00  30.000,00  70.000,00  51.369,66  6.139,80  57.509,46  50.653,35  6.856,11  57.509,46  0,003.3.90.14

 51.369,66  6.139,80  57.509,46  50.653,35  6.856,11  57.509,46  0,0014 DIÁRIAS NO PAIS
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MATERIAL DE CONSUMO  1 10  300.000,00  0,00  300.000,00  102.391,47  8.102,69  110.494,16  94.137,24  11.103,02  105.240,26  5.253,903.3.90.30

 22.852,33  0,00  22.852,33  22.852,33  0,00  22.852,33  0,0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 504,00  84,00  588,00  462,00  126,00  588,00  0,0004 GÁS ENGARRAFADO

 3.137,24  661,00  3.798,24  3.137,24  661,00  3.798,24  0,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

 2.526,00  3.809,50  6.335,50  1.891,00  4.444,50  6.335,50  0,0015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

 9.958,33  187,20  10.145,53  8.363,48  1.782,05  10.145,53  0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

 22.490,88  260,00  22.750,88  22.490,88  260,00  22.750,88  0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

 8.534,19  143,52  8.677,71  5.079,94  143,52  5.223,46  3.454,2521 MATERIAL DE COPA E COZINHA

 10.780,01  152,67  10.932,68  9.279,16  152,67  9.431,83  1.500,8522 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

 1.559,05  0,00  1.559,05  1.559,05  0,00  1.559,05  0,0024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 6.580,83  0,00  6.580,83  6.580,83  0,00  6.580,83  0,0026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

 352,00  0,00  352,00  352,00  0,00  352,00  0,0029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

 245,00  0,00  245,00  245,00  0,00  245,00  0,0030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

 6.376,30  549,00  6.925,30  5.349,02  1.576,28  6.925,30  0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 40,78  1.809,00  1.849,78  40,78  1.809,00  1.849,78  0,0044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

 2.250,00  0,00  2.250,00  2.250,00  0,00  2.250,00  0,0047 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

 4.204,53  446,80  4.651,33  4.204,53  148,00  4.352,53  298,8099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1 11  150.000,00  0,00  150.000,00  55.519,46  10.218,51  65.737,97  55.352,89  10.385,08  65.737,97  0,003.3.90.35

 55.519,46  10.218,51  65.737,97  55.352,89  10.385,08  65.737,97  0,0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  1 12  100.000,00  0,00  100.000,00  29.396,48  4.100,00  33.496,48  24.896,48  8.600,00  33.496,48  0,003.3.90.36

 27.500,00  4.100,00  31.600,00  23.000,00  8.600,00  31.600,00  0,0006 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 160,00  0,00  160,00  160,00  0,00  160,00  0,0022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 1.736,48  0,00  1.736,48  1.736,48  0,00  1.736,48  0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ARRENDAMENTO MERCANTIL  1 13  50.000,00 -10.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.38

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J  1 14  300.000,00  250.000,00  550.000,00  467.814,85  56.370,28  524.185,13  456.119,58  60.390,58  516.510,16  7.674,973.3.90.39

 5.300,16  251,16  5.551,32  5.258,26  251,16  5.509,42  41,9001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 6.530,00  0,00  6.530,00  6.530,00  0,00  6.530,00  0,0005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 990,00  1.190,00  2.180,00  990,00  1.190,00  2.180,00  0,0008 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

 59.893,28  5.173,28  65.066,56  53.944,28  5.834,28  59.778,56  5.288,0011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

 5.106,00  0,00  5.106,00  5.106,00  0,00  5.106,00  0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 644,00  465,00  1.109,00  644,00  465,00  1.109,00  0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

 4.629,80  300,00  4.929,80  3.847,36  1.082,44  4.929,80  0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

 0,00  820,00  820,00  0,00  0,00  0,00  820,0020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

 1.564,00  0,00  1.564,00  1.564,00  0,00  1.564,00  0,0022 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

 9,18  0,00  9,18  9,18  0,00  9,18  0,0037 JUROS

 61.748,57  7.834,42  69.582,99  60.578,16  7.479,76  68.057,92  1.525,0743 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

 6.181,75  262,83  6.444,58  6.181,75  262,83  6.444,58  0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

 115.204,64  16.124,66  131.329,30  113.951,22  17.378,08  131.329,30  0,0047 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

 23.566,28  2.080,63  25.646,91  23.566,28  2.080,63  25.646,91  0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 160,00  0,00  160,00  160,00  0,00  160,00  0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

 11.771,45  0,00  11.771,45  11.771,45  0,00  11.771,45  0,0069 SEGUROS EM GERAL
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MATERIAL DE CONSUMO  1 10  300.000,00  0,00  300.000,00  102.391,47  8.102,69  110.494,16  94.137,24  11.103,02  105.240,26  5.253,903.3.90.30

 22.852,33  0,00  22.852,33  22.852,33  0,00  22.852,33  0,0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

 504,00  84,00  588,00  462,00  126,00  588,00  0,0004 GÁS ENGARRAFADO

 3.137,24  661,00  3.798,24  3.137,24  661,00  3.798,24  0,0007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

 2.526,00  3.809,50  6.335,50  1.891,00  4.444,50  6.335,50  0,0015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

 9.958,33  187,20  10.145,53  8.363,48  1.782,05  10.145,53  0,0016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

 22.490,88  260,00  22.750,88  22.490,88  260,00  22.750,88  0,0017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

 8.534,19  143,52  8.677,71  5.079,94  143,52  5.223,46  3.454,2521 MATERIAL DE COPA E COZINHA

 10.780,01  152,67  10.932,68  9.279,16  152,67  9.431,83  1.500,8522 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

 1.559,05  0,00  1.559,05  1.559,05  0,00  1.559,05  0,0024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 6.580,83  0,00  6.580,83  6.580,83  0,00  6.580,83  0,0026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

 352,00  0,00  352,00  352,00  0,00  352,00  0,0029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

 245,00  0,00  245,00  245,00  0,00  245,00  0,0030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

 6.376,30  549,00  6.925,30  5.349,02  1.576,28  6.925,30  0,0039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 40,78  1.809,00  1.849,78  40,78  1.809,00  1.849,78  0,0044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

 2.250,00  0,00  2.250,00  2.250,00  0,00  2.250,00  0,0047 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE

 4.204,53  446,80  4.651,33  4.204,53  148,00  4.352,53  298,8099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1 11  150.000,00  0,00  150.000,00  55.519,46  10.218,51  65.737,97  55.352,89  10.385,08  65.737,97  0,003.3.90.35

 55.519,46  10.218,51  65.737,97  55.352,89  10.385,08  65.737,97  0,0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  1 12  100.000,00  0,00  100.000,00  29.396,48  4.100,00  33.496,48  24.896,48  8.600,00  33.496,48  0,003.3.90.36

 27.500,00  4.100,00  31.600,00  23.000,00  8.600,00  31.600,00  0,0006 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 160,00  0,00  160,00  160,00  0,00  160,00  0,0022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 1.736,48  0,00  1.736,48  1.736,48  0,00  1.736,48  0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ARRENDAMENTO MERCANTIL  1 13  50.000,00 -10.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.38

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J  1 14  300.000,00  250.000,00  550.000,00  467.814,85  56.370,28  524.185,13  456.119,58  60.390,58  516.510,16  7.674,973.3.90.39

 5.300,16  251,16  5.551,32  5.258,26  251,16  5.509,42  41,9001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

 6.530,00  0,00  6.530,00  6.530,00  0,00  6.530,00  0,0005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 990,00  1.190,00  2.180,00  990,00  1.190,00  2.180,00  0,0008 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

 59.893,28  5.173,28  65.066,56  53.944,28  5.834,28  59.778,56  5.288,0011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

 5.106,00  0,00  5.106,00  5.106,00  0,00  5.106,00  0,0016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

 644,00  465,00  1.109,00  644,00  465,00  1.109,00  0,0017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E

 4.629,80  300,00  4.929,80  3.847,36  1.082,44  4.929,80  0,0019 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

 0,00  820,00  820,00  0,00  0,00  0,00  820,0020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

 1.564,00  0,00  1.564,00  1.564,00  0,00  1.564,00  0,0022 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

 9,18  0,00  9,18  9,18  0,00  9,18  0,0037 JUROS

 61.748,57  7.834,42  69.582,99  60.578,16  7.479,76  68.057,92  1.525,0743 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

 6.181,75  262,83  6.444,58  6.181,75  262,83  6.444,58  0,0044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

 115.204,64  16.124,66  131.329,30  113.951,22  17.378,08  131.329,30  0,0047 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

 23.566,28  2.080,63  25.646,91  23.566,28  2.080,63  25.646,91  0,0058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

 160,00  0,00  160,00  160,00  0,00  160,00  0,0063 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

 11.771,45  0,00  11.771,45  11.771,45  0,00  11.771,45  0,0069 SEGUROS EM GERAL
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 5.080,00 -153,00  4.927,00  4.497,00  430,00  4.927,00  0,0077 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

 918,00  0,00  918,00  792,00  126,00  918,00  0,0078 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 56,58  0,00  56,58  0,00  56,58  56,58  0,0083 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM

 500,00  0,00  500,00  500,00  0,00  500,00  0,0088 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

 3.549,29  516,26  4.065,55  2.516,77  1.548,78  4.065,55  0,0090 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

 154.411,87  21.505,04  175.916,91  153.711,87  22.205,04  175.916,91  0,0099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

SENTENÇAS JUDICIAIS  1 15  200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,003.3.90.91

01.031.0001.2002 REMUNERAÇAO DOS VEREADORES

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL  1 16  1.300.000,00  0,00  1.300.000,00  903.549,85  84.559,80  988.109,65  903.549,85  84.559,80  988.109,65  0,003.1.90.11

 903.549,85  84.559,80  988.109,65  903.549,85  84.559,80  988.109,65  0,0060 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1 17  400.000,00  0,00  400.000,00  323.074,11  44.658,06  367.732,17  323.074,11  44.658,06  367.732,17  0,003.1.90.13

 323.074,11  42.351,38  365.425,49  323.074,11  42.351,38  365.425,49  0,0002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

 0,00  2.306,68  2.306,68  0,00  2.306,68  2.306,68  0,0099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total por Unidade Executora  8.825.000,00  0,00  8.825.000,00  5.171.707,09  1.128.438,27  6.300.145,36  5.146.234,71  764.120,97  5.910.355,68  389.789,68

Total por Unidade Orçamentária  8.825.000,00  0,00  8.825.000,00  5.171.707,09  1.128.438,27  6.300.145,36  5.146.234,71  764.120,97  5.910.355,68  389.789,68

Total por Órgao  8.825.000,00  0,00  8.825.000,00  5.171.707,09  1.128.438,27  6.300.145,36  5.146.234,71  764.120,97  5.910.355,68  389.789,68

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  8.825.000,00  0,00  8.825.000,00  5.171.707,09  6.300.145,36 1.128.438,27  5.146.234,71  764.120,97  5.910.355,68  389.789,68

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  8.825.000,00  6.300.145,36 0,00  8.825.000,00  5.171.707,09  1.128.438,27  389.789,68 5.910.355,68 764.120,97 5.146.234,71

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RP 2012 - GERAL  0 5001  129.492,41  26.370,20  155.862,61213110200

INSS - FOLHA PAGAMENTO  1 5301  63.455,21  12.070,08  75.525,29218810102

INSS - GERAL  1 5303  1.392,60  110,00  1.502,60218810102

INSS - VEREADORES  1 5320  94.605,19  8.868,96  103.474,15218810102

IRRF - FOLHA  1 5304  222.986,88  32.333,84  255.320,72218810104

IRRF - GERAL  1 5305  1.912,03  233,38  2.145,41218810104

ISS  1 5306  19.599,14  0,00  19.599,14218810108

PENSOES ALIMENTICIAS  1 5307  25.241,36  2.750,84  27.992,20218810110

EMPRESTIMO C.E.F  1 5314  210.537,89  23.288,70  233.826,59218810115

EMPRESTIMO B.B.  1 5315  1.281,95  0,00  1.281,95218810115

DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO  1 5308  1.762,70  0,00  1.762,70218810199

CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA  1 5309  3.064,27  278,57  3.342,84218810199

S.A.M.O - CONTRIBUIÇOES  1 5310  680,80  0,00  680,80218810199

S.S.P.M.I  1 5311  502,14  33,08  535,22218810199

A.D.F.M.I  1 5312  314,00  28,00  342,00218810199

SEPREM  1 5313  143.433,10  24.778,63  168.211,73218810199
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ANDRÉ LUIZ BUENO
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096.856.878-54
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NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS

CONTADORA

CRC 1SP 248005/07
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Receita/

Plano Contábil
DescriçãoFicha

RECEITA ARRECADAÇÃO COMPARATIVO

Orçada Prevista Anterior No Mês TOTAL (Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 5301 218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO  63.455,21  12.070,08  75.525,29  75.525,29  75.525,291   

 5303 218810102 INSS - GERAL  1.392,60  110,00  1.502,60  1.502,60  1.502,601   

 5304 218810104 IRRF  222.986,88  32.333,84  255.320,72  255.320,72  255.320,721   

 5305 218810104 IRRF - GERAL  1.912,03  233,38  2.145,41  2.145,41  2.145,411   

 5306 218810108 ISS  19.599,14  0,00  19.599,14  19.599,14  19.599,141   

 5307 218810110 PENSOES ALIMENTICIAS  25.241,36  2.750,84  27.992,20  27.992,20  27.992,201   

 5308 218810199 DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO  1.762,70  0,00  1.762,70  1.762,70  1.762,701   

 5309 218810199 CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA  3.064,27  278,57  3.342,84  3.342,84  3.342,841   

 5310 218810199 S.A.M.O - CONTRIBUIÇOES  680,80  0,00  680,80  680,80  680,801   

 5311 218810199 S.S.P.M.I  502,14  33,08  535,22  535,22  535,221   

 5312 218810199 A.D.F.M.I  314,00  28,00  342,00  342,00  342,001   

 5313 218810199 SEMPREM  143.433,10  24.778,63  168.211,73  168.211,73  168.211,731   

 5314 218810115 EMPRESTIMO C.E.F  210.537,89  23.288,70  233.826,59  233.826,59  233.826,591   

 5315 218810115 EMPRESTIMO B.B.  1.281,95  0,00  1.281,95  1.281,95  1.281,951   

 5317 218810199 RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS  49.604,59  536,42  50.141,01  50.141,01  50.141,011   

 5320 218810102 INSS - VEREADORES  94.605,19  8.868,96  103.474,15  103.474,15  103.474,151   

 5501 451120100 DUODECIMO  8.825.000,00  8.090.000,00  735.000,00  8.825.000,00  8.825.000,00  0,001   

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  8.930.373,85  840.310,50  9.770.684,35

TOTAL DA RECEITA  8.930.373,85  840.310,50  9.770.684,35

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento  155.862,61

TOTAL FINANCEIRO  155.862,61

TOTAL DO BALANCETE  9.926.546,96

ITAPETININGA, 23 de Janeiro de 2014.
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lEI nº 5.814, DE 23 DE JAnEIRO DE 2014
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, confere 
atribuições aos demais e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 152/2013 de autoria da Mesa da Câmara.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Itapetininga aprovou e, nos termos do § 8º do art. 54 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga, promulga a 
seguinte lei:
Art. 1° Ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de 
Itapetininga:

Quant. Denominação Escala

1 Repórter Cinematográfico CE4

1 Agente Operacional de Manutenção Predial CE3

2 Agente Operacional de Manutenção CE1

1 Assessor Técnico Contábil CE6

1 Agente Operacional Intérprete de Libras CE4

1 Assistente Legislativo CE6

Art. 2º O cargo de Agente Operacional de Recursos Humanos passa a exigir nível de escolaridade de Nível Supe-
rior em Administração de Empresas e/ou Ciências Contábeis, ficando alterada sua escala de CE3 para CE6.
Art. 3º A descrição sumária das atribuições dos cargos ora criados, bem como dos demais é a constante dos Anexos 
I e II que fazem parte integrante desta Lei.
Art. 4º Ficam extintos, na vacância, os seguintes cargos de provimento efetivo constantes no quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Itapetininga:

Quant. Denominação Escala

2 Servente CE2

1 Ajudante de Manutenção de Limpeza CE2

1 Escriturário CE3

1 Oficial de Comunicações CE4

1 Oficial Legislativo CE4

2 Agente de Serviços Gerais CE5

5 Assistente Legislativo CE6

1 Técnico Contábil CE7

Art. 5º Ficam extintos 1 (um) cargo de Técnico Legislativo e 1 (um) cargo de Agente de Serviços Gerais, ambos de 
provimento efetivo, constantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias da dotação orçamen-
tária da Câmara Municipal de Itapetininga.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 23 de janeiro de 2014.

aNDRÉ lUiz bUeNo
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2014.

vâNia CRisTiNa leMe De soUsa
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

ANEXO I
DESCRIÇÃO E REQUISITOS DOS CARGOS EM COMISSÃO
CARGO: DIRETOR GERAL
Descrição Sumária: Dirige, coordena, controla, orienta e gerencia as atividades de natureza administrativa de todos 
os setores; presta apoio, assessoramento e informações sobre assuntos relacionados à sua área de competência, 
ao Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores; desenvolve outras atividades mediante determinação 
superior.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em qualquer área.
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
Descrição Sumária: Assessora a Presidência e demais unidades organizacionais da Câmara Municipal nas questões 
jurídicas; dirige, coordena, controla, orienta e gerencia as atividades de natureza administrativa da Assessoria 
Jurídica; dirige, orienta, controla, coordena e supervisiona as atividades dos servidores da Assessoria Jurídica; 
desenvolve outras atividades correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em Direito e registro na OAB.
CARGO: CHEFE DE GABINETE
Descrição Sumária: Chefia as atividades dos servidores alocados no Gabinete; assessora a Mesa da Câmara nas 
questões políticas e administrativas da Câmara Municipal; dá assistência direta ao Chefe do Poder Legislativo; 
realiza o planejamento das atividades políticas, administrativas, sociais, de relações públicas e de cerimonial do 
Gabinete, recebe a correspondência destinada ao Gabinete e realiza as demais atividades delegadas a ele.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em qualquer área.
CARGO: CHEFE DO SETOR CONTáBIL
Descrição Sumária: Dirige, coordena, controla, orienta e gerencia as atividades do setor contábil, especialmente 
no que se refere aos seus servidores e às atividades por eles desenvolvidas; presta apoio, assessoramento e in-
formações sobre assuntos relacionados à sua área de competência, ao Presidente da Câmara Municipal e demais 
Vereadores; desenvolve outras atividades administrativas mediante determinação superior.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em contabilidade e registro no CRC.                   
CARGO: ASSESSOR PARLAMENTAR
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Descrição Sumária: Assessora na elaboração e análise de projetos e outros expedientes sujeitos à deliberação legis-
lativa de iniciativa do vereador; examina processos relacionados a assuntos gerais de interesse do vereador, prepa-
rando informações ou expedientes que se fizerem necessários; atende o munícipe, identificando-o e averiguando 
suas pretensões para prestar-lhe informações e providenciar seu devido encaminhamento; assessora na redação de 
documentos como: ofícios, indicações, requerimentos e outros documentos para preservação da informação; as-
sessora na elaboração da agenda do vereador, informando horários para compromissos, reuniões e outros; executa 
outras tarefas correlatas conforme determinação superior.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA
Descrição Sumária: Assessora a Mesa e os Vereadores durante as sessões ordinárias, audiências públicas e de-
mais eventos oficiais da Câmara; promove a publicidade e a divulgação das atividades do Legislativo Municipal 
pelos diferentes meios de comunicação; dirige as atividades de fornecimento à imprensa de informações sobre as 
atividades e matérias que tramitam na Câmara; dirige o encaminhamento de pautas via correio eletrônico; dirige 
as atividades de publicação dos atos oficiais do Legislativo pela imprensa local; planeja e coordena a produção e 
a edição de publicações e programas na mídia impressa e eletrônica; planeja e coordena o serviço de fotografia; 
define os sistemas e estratégias de organização do acervo fotográfico e histórico; mantém atualizado o cadastro 
de veículos de comunicação; dirige a operacionalização dos sistemas de informações digitais para os públicos 
interno e externo; propõe novos serviços digitais aos internautas; coordena os serviços de transmissão de áudio e 
vídeo que tratam das atividades legislativas; coordena as atividades do sistema de som; executa as demais tarefas 
relacionadas ao bom funcionamento das atividades da Câmara Municipal e aquelas determinadas pela Mesa ou 
pela Presidência da Câmara.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo na área de comunicação.
CARGO: ASSESSOR CONTáBIL
Descrição Sumária: Assessora nos serviços de escrituração contábil do Poder Legislativo; acompanha a execução 
orçamentária do Poder Legislativo; acompanha toda a movimentação financeira dos recursos do Poder Legislativo; 
gerencia a utilização dos registros consignados ao regime de adiantamento; supervisiona os convênios e contratos 
firmados pelo Poder Legislativo, emitindo parecer contábil acerca da viabilidade desses convênios e contratos; 
efetua estudo de impacto-financeiro relativo a proposições de matéria financeira apresentadas ao Plenário; emite 
parecer contábil aos processos licitatórios abertos no Poder Legislativo; coordena os serviços de controladoria 
interna do Poder Legislativo; orienta e subsidia a Mesa.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em Contabilidade e registro no CRC.
CARGO: CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO
Descrição Sumária: Chefia os trabalhos de redação e digitação; revisa qualquer modalidade de ato ou manifestação 
administrativa, segundo as normas técnicas; chefia os trabalhos de elaboração de minutas de proposições legisla-
tivas, pronunciamentos e contratos administrativos; acompanha a execução dos contratos administrativos; elabora 
estudos técnicos, emite informações e instruções sobre matéria de interesse do Poder Legislativo; presta suporte 
técnico às atividades parlamentares de fiscalização e controle externo da Administração Pública, bem como de pla-
nejamento estratégico e monitoramento da execução de políticas públicas; orienta na elaboração e na aplicação de 
regulamentos e normas relativos à Administração Pública; examina e instrui processos; fornece subsídios técnicos 
à atividade institucional; efetua estudos que visem aprimorar normas e métodos de trabalho; planeja e propõe pro-
cedimentos de atualização e modernização da Câmara Municipal; desenvolve projetos e/ou planos de organização 
de serviços; executa outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em qualquer área.
CARGO: CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária: Dirige, coordena, controla, orienta e gerencia as atividades de natureza administrativa do setor 
administrativo especialmente nas áreas de recursos humanos, informática, protocolo, correspondência, transporte, 
sonorização, recepção, vigilância, telefonia e reprografia; acompanha a execução dos contratos administrativos; 
dirige, orienta, controla, coordena e supervisiona as atividades de seus servidores; presta apoio, assessoramento e 
informações sobre assuntos relacionados à sua área de competência, ao Presidente da Câmara e demais Vereado-
res; desenvolve outras atividades administrativas mediante determinação superior.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em qualquer área.
CARGO: ASSESSOR DE DIRETORIA
Descrição Sumária: Presta assistência ao Diretor Geral; assessora na elaboração, redação, digitação, revisão e 
encaminhamento de correspondências, cartas, ofícios, circulares, dentre outros documentos emanados do Diretor; 
acompanha e assessora o Diretor em reuniões, eventos, solenidades, etc., sempre que solicitado pelo Diretor; as-
sessora em outras atividades correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: ASSESSOR LEGISLATIVO
Descrição Sumária: Assessora na redação, digitação e revisão de qualquer modalidade de ato ou manifestação 
administrativa, segundo as normas técnicas; elabora estudos técnicos, emite informações e instruções sobre maté-
ria de interesse do Poder Legislativo e na elaboração de minutas de proposições legislativas e pronunciamentos; 
presta suporte técnico às atividades parlamentares de fiscalização e controle externo da administração pública e 
ao planejamento estratégico e monitoramento da execução de políticas públicas; orienta na elaboração e na apli-
cação de regulamentos e normas relativos à administração pública; examina e instrui processos; fornece subsídios 
técnicos à atividade institucional; efetua estudos que visem a aprimorar normas e métodos de trabalho; planeja e 
propõe procedimentos de atualização e modernização da Câmara Municipal; desenvolve projetos e/ou planos de 
organização de serviços; executa outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária: Assessora nos trabalhos do setor administrativo, na interpretação das leis e normas adminis-
trativas e nas tarefas que envolvam certo grau de complexidade; assessora os servidores no que diz respeito ao 
atendimento ao público interno e externo; autua documentos; orienta nos procedimentos necessários para o bom 
desenvolvimento das tarefas correlacionadas; faz obedecer à distribuição de materiais; fiscaliza o uso dos mate-
riais; executa outras tarefas afins.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
ANEXO II
DESCRIÇÃO E REQUISITOS DOS CARGOS EFETIVOS
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO
Descrição Sumária: Representa a Câmara Municipal em juízo quando designado pela Presidência; dá assistência 
jurídica à Presidência, à Mesa e aos demais Vereadores, às Comissões e à Direção da Câmara Municipal; emite 
parecer prévio sobre as proposições submetidas ao Legislativo, bem como sobre os processos administrativos em 
geral.
Nível de escolaridade: Ensino completo em Direito e registro na OAB.
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO CONTáBIL
Descrição Sumária: Assessora nos serviços de escrituração contábil do Poder Legislativo; acompanha a execução 
orçamentária do Poder Legislativo; acompanha toda a movimentação financeira dos recursos do Poder Legislativo; 
gerencia a utilização dos registros consignados ao regime de adiantamento; supervisiona os convênios e contratos 
firmados pelo Poder Legislativo, emitindo parecer contábil da viabilidade desses convênios e contratos; efetua 
estudo de impacto financeiro relativo às proposições de matéria financeira apresentadas ao Plenário; emite parecer 
contábil aos processos licitatórios abertos no Poder Legislativo; coordena os serviços de controladoria interna do 
Poder Legislativo; orienta e subsidia a Mesa.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo em Contabilidade e registro no CRC.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE INFORMáTICA
Descrição Sumária: Executa trabalhos de sistemas eletrônicos de processamento de dados, manutenção e compi-
lação de programas, assim como de redes.
Nível de escolaridade: Ensino superior completo na área de informática.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE APOIO
Descrição Sumária: Executa trabalhos de instalação, montagem e manutenção em geral, controla acesso e frequên-
cia de pessoas no recinto da Câmara; executa serviços de reprografia e protocolização de documentos; faz entregas 
de processos e expedientes em geral às áreas competentes da Casa; executa trabalhos de ligações telefônicas, 

acompanha o controle das linhas telefônicas por meio de sistema informatizado e o controle de bens patrimoniais.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE TRANSPORTE E APOIO
Descrição Sumária: Realiza tarefas de entrega e transporte de Vereadores e funcionários, sendo responsável pelo 
veículo utilizado; executa serviços de escritório, almoxarifado, apoio em eventos, sessões plenárias e em demais 
setores do Poder Legislativo.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE SOM
Descrição Sumária: Opera equipamentos de áudio, modula mesa de som e zela pela conservação dos equipamentos 
e outras atividades correlatas; executa serviços de gravações das sessões da Câmara Municipal.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE SEGURANÇA
Descrição Sumária: Coordena e assessora os trabalhos a serem desenvolvidos na área de segurança coletiva e 
pessoal e vigilância, bem como no atendimento a situações emergenciais.
Nível de escolaridade: Ensino fundamental.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO
Descrição Sumária: Realiza a manutenção e conservação do prédio, das instalações da Câmara e outras atividades 
correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino fundamental.
CARGO: SERVENTE
Descrição Sumária: Executa a limpeza das diversas dependências da Câmara; procede à limpeza de pisos, vidros, 
lustres, móveis, espelhos, persianas, escadas, passadeiras, tapetes, utensílios e instalações sanitárias; arruma ba-
nheiros e toaletes; varre pátios; remove lixos e detritos, lava e encera assoalhos; prepara café e o serve; executa 
outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino fundamental incompleto.
CARGO: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Descrição Sumária: Executa serviços de limpeza, retira o pó de móveis, estantes e armários, etc., faz arrumação 
nas salas da Câmara, procede à arrumação, conservação de móveis e equipamentos; coleta o lixo nos depósitos, 
colocando-os nos recipientes apropriados; presta serviços de copa e cozinha; executa outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino fundamental incompleto.
CARGO: ESCRITURáRIO
Descrição Sumária: Executa atividades na área administrativa rotineiras, sob a supervisão direta; exerce apoio a to-
dos os serviços administrativos da Câmara Municipal; executa o expediente que lhe for confiado; executa serviços 
de datilografia e/ou digitação que lhe forem solicitados; executa tarefas afins que lhe forem confiadas por superior 
hierárquico; organiza adequadamente arquivos em conformidade com a especificação dos documentos, tais como: 
processos, leis, publicações, atos normativos e documentos de interesse do Legislativo, segundo normas preesta-
belecidas; atender ao público, prestando informações, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; 
atender à Presidência, à Mesa Diretora e aos Vereadores; auxilia nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, 
atos solenes, audiências públicas e atividades oficiais da Câmara, visando o bom andamento dos trabalhos; realiza 
outras atribuições compatíveis com o cargo e de acordo com determinação superior; opera microcomputador e ter 
conhecimento em programas básicos e aplicativos para o desempenho de suas funções para incluir, alterar e obter 
dados e informações, bem como realizar consultas de registro e outros. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: OFICIAL DE COMUNICAÇÕES
Descrição Sumária: Executa a publicidade e a divulgação das atividades do Legislativo Municipal pelos diferentes 
meios de comunicação; publica os atos oficiais do Legislativo pela imprensa local; planeja e coordena a produção 
e a edição de publicações e programas na mídia impressa e eletrônica; mantém atualizado o cadastro de veículos 
de comunicação; define o planejamento do site da Câmara Municipal; estabelece contatos com o público, fornece-
dores e prestadores de serviços da Câmara; executa todas as demais atividades relacionadas ao bom funcionamento 
das atividades da Câmara Municipal e aquelas determinadas pela Mesa ou pela Presidência da Câmara.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: OFICIAL LEGISLATIVO
Descrição Sumária: Auxilia no planejamento, na organização, na análise e no controle dos serviços legislativos; 
redige, digita e revisa qualquer modalidade de ato ou manifestação administrativa, segundo as normas técnicas; 
elabora minutas de proposições legislativas, pronunciamentos e contratos administrativos; subsidia a chefia ime-
diata no acompanhamento à execução dos contratos administrativos; elabora estudos técnicos, emite informações 
e instruções sobre matéria de interesse do Poder Legislativo; presta suporte técnico às atividades parlamentares de 
fiscalização e controle externo da administração pública, bem como de planejamento estratégico e monitoramento 
da execução de políticas públicas; integra comissões administrativas; orienta na elaboração e na aplicação de re-
gulamentos e normas relativos à administração pública; examina e instrui processos; fornece subsídios técnicos à 
atividade institucional; efetua estudos que visem a aprimorar normas e métodos de trabalho; planeja e propõe pro-
cedimentos de atualização e modernização da Câmara Municipal; desenvolve projetos e/ou planos de organização 
de serviços; executa outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Descrição sumária: Dirige veículos, transporta Vereadores e funcionários da Câmara Municipal; transporta ma-
teriais, máquinas e equipamentos; executa serviços de entrega e de retirada materiais, de documentos, de corres-
pondências, de volumes e de encomendas, assinando ou solicitando o protocolo que comprova a execução dos 
serviços; zela pela manutenção, conservação e limpeza dos veículos; executa serviços de apoio administrativo.
Nível de escolaridade: Ensino Fundamental Completo e CNH na categoria C ou D.
CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO 
Descrição Sumária: Auxilia a Chefia do Setor Legislativo nas funções desenvolvidas e executadas por ela; elabora 
e encaminha as convocações de reuniões dos componentes da Mesa e dos Vereadores; mantém os Vereadores 
informados sobre todas as proposituras e expedientes em tramitação na Câmara; despacha documentos para as 
Comissões de acordo com as determinações da chefia imediata; auxilia nas Sessões da Câmara (ordinárias, ex-
traordinárias e solenes); assiste às atividades complementares da Câmara, conforme determinação da chefia ime-
diata; é responsável pelo andamento das sessões, encaminhamento dos documentos e da parte administrativa do 
Setor Legislativo, cumprimento de despachos, auxílio às assessorias; prepara os livros de registro de presença dos 
membros da Câmara; recebe e classifica todas as proposituras, emendas, pareceres das Comissões e expedientes, 
conservando-os por ordem numérica e divididos por exercícios e legislaturas, arquivando-os da mesma forma; 
zela pelos documentos recebidos pelo protocolo; preenche pastas que formam processos e exerce outras atividades 
inerentes ao cargo.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: TÉCNICO CONTáBIL
Descrição Sumária: Classifica documentos fiscais e contábeis; envia documentos para serem arquivados; elimina 
documentos do arquivo após prazo legal; executa serviços de pessoal, como folhas de pagamento, manutenção de 
prontuários, apontamentos de cartões, controles, etc.; inclui e atualiza os dados cadastrais, funcionais e financeiros 
dos Vereadores e Servidores; executa serviços de apoio na área de recursos humanos; cuida da manutenção dos 
prontuários dos servidores; observa a conservação, formação e manutenção dos arquivos referente ao departamen-
to de pessoal; efetua a manutenção dos sistemas de arquivos e sua perfeita ordenação, manuseio e controle; redige 
e expede ofícios em geral; cuida da tramitação dos processos protocolizados na Casa, desde o controle de prazos, 
certidões, dentre outros, relacionados ao departamento de recursos humanos.
Nível de escolaridade: Ensino médio completo.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
Descrição Sumária: Desenvolve, executa e confere as rotinas da folha de pagamento de servidores, estagiários, 
aprendizes e demais contratados; elabora, confere e emite as guias de recolhimento dos encargos sociais e impostos 
diversos; inclui e atualiza os dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores; executa serviços de apoio na 
área de recursos humanos, e executa outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade: Curso Superior em Administração de Empresas e/ou Ciências Contábeis.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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Descrição Sumária: Executa manutenção elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando e ins-
talando peças, componentes e equipamentos; realiza manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando móveis, 
substituindo e ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos; conserva alvenaria e 
fachadas e recupera pinturas; impermeabiliza superfícies, lavando, preparando e aplicando produtos; monta equi-
pamentos de trabalho e segurança, inspecionando o local e instalando peças e componentes em equipamentos; 
executa serviços gerais (consertos de portas e janelas, dentre outros); trabalha seguindo as normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; conserva e mantém a área externa da Câmara Municipal (calça-
das, estacionamentos, fachadas, etc.)
Nível de escolaridade: Ensino médio completo e curso específico na área elétrica.
CARGO: REPÓRTER CINEMATOGRáFICO
Descrição Sumária: Realiza as filmagens de todas as reuniões internas e externas, referentes às atividades da Câ-
mara; responde pela reprodução em dvd ou outro formato de arquivo, dos eventos para os Vereadores, setores da 
Câmara e para entidades, desde que devidamente autorizados pela Presidência; elabora relatório mensal das filma-
gens realizadas; captura e arquiva, nos diferentes veículos de comunicação, reportagens, matérias e notícias rela-
cionadas às atividades da Câmara Municipal; organiza o arquivo de filmagens; responsabiliza-se pelo equipamento 
de filmagem de propriedade da Câmara; realiza a decopagem, edição e montagem de vídeo; cataloga e arquiva 
vídeos; realiza a montagem e manutenção superficial de equipamentos; realiza a montagem e manipulação de equi-
pamentos áudio-visuais (slides, retroprojetores, TV’s, vídeos e telões); desenvolve  outras atividades correlatas.
Nível de escolaridade: Ensino Médio Completo ou formação acadêmica na área e Registro no Ministério do Tra-
balho na função específica e emprego que o habilite a exercer esse cargo.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL INTÉRPRETE DE LIBRAS
Descrição Sumária: Realiza as interpretações da língua falada em Português para a língua sinalizada, utilizando a 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, bem como realizar as interpretações da língua sinalizada através da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS para a língua falada em Português, em apoio às atividades ocorridas no âmbito da 
Câmara Municipal de Itapetininga.
Nível de escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Interpretação de Libras.
ANEXO III
QUADRO DOS FUNCIONáRIOS
I - Os cargos de provimento em comissão permanecem os estabelecidos pela Resolução 560, de 7 de fevereiro de 
2013, que são os seguintes:

Quantidade Denominação Referência

1 Diretor Geral VI

1 Assessor de Diretoria IV

1 Assessor Jurídico IV

1 Chefe de Gabinete IV

1 Chefe do Setor Contábil IV

1 Assessor Contábil IV

19 Assessor Parlamentar III

1 Assessor de Imprensa III

1 Chefe do Setor Administrativo IV

1 Chefe do Setor Legislativo IV

2 Assessor Legislativo II

3 Assessor Administrativo II

Total de Cargos: 33
II - Os cargos de provimento efetivo passam a ser quantificados na seguinte conformidade:

Situação Antiga Situação Nova

Quant. Denominação Escala Quant. Denominação Escala

1 Assessor Técnico Jurídico CE6 1 Assessor Técnico Jurídico CE6

1 Assessor Técnico Contábil CE6 2 Assessor Técnico Contábil CE6

1 Agente Operacional de Informática CE6 1 Agente Operacional de Informática CE6

10 Agente Operacional de Apoio CE3 10 Agente Operacional de Apoio CE3

4
Agente Operacional de Transporte e 
Apoio CE3 4 Agente Operacional de Transporte e Apoio CE3

1 Agente Operacional de Som CE3 1 Agente Operacional de Som CE3

4 Agente Operacional de Segurança CE1 4 Agente Operacional de Segurança CE1

3 Agente Operacional de Manutenção CE1 5 Agente Operacional de Manutenção CE1

2 Servente CE2 2 Servente CE2

1
Ajudante de Manutenção de Lim-
peza CE2 1 Ajudante de Manutenção de Limpeza CE2

1 Escriturário CE3 1 Escriturário CE3

1 Oficial de Comunicações CE4 1 Oficial de Comunicações CE4

1 Oficial Legislativo CE4 1 Oficial Legislativo CE4

3 Agente de Serviços Gerais CE5 2 Agente de Serviços Gerais CE5

4 Assistente Legislativo CE6 5 Assistente Legislativo CE6

1 Técnico Contábil CE7 1 Técnico Contábil CE7

1
Agente Operacional de Recursos 
Humanos CE3 1 Agente Operacional de Recursos Humanos CE6

1 Técnico Legislativo CE8 - - -

1 Agente Operacional de Manutenção PredialCE3

1 Repórter Cinematográfico CE4

1 Agente Operacional Intérprete de Libras CE4

Total de Cargos: 41                                                         Total de Cargos: 46

ATO DA MESA nº 01/2014
Dispõe sobre exoneração de funcionária da Câmara do Município de Itapetininga
A Mesa da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 
26º, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Exonerar, a pedido, do cargo Agente Operacional de Apoio, referência CE3-B, de provimento efetivo, do 
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, a senhora Vânia Cristina Leme de Sousa.
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Itapetininga, 27 de janeiro de 2014.

André Luiz Bueno Jair Aparecido de Sene

Presidente Vice-Presidente

Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar José Davino Pereira

1ª Secretária 2º Secretário

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

MáRCio CaMilo De oliveiRa
DIRETOR GERAL

PROcESSO lIcITATÓRIO nº 02/2014
PREGÃO PRESEncIAl nº 01/2014

HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, André Luiz Bueno, no uso de suas atribuições que lhe confe-
re a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações legais, à vista da informação 
da Comissão Permanente de Licitações quanto ao resultado do processo licitatório em epígrafe, RESOLVE:
HOMOLOGAR a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 01/2014 que tem por objeto a escolha da pro-
posta mais vantajosa para aquisição de 2 (dois) veículos oficiais para a Câmara Municipal de Itapetininga, ratifi-
cando a  ADJUDICAÇÃO do respectivo objeto à empresa declarada vencedora do certame, Automec  Comércio 
de Veículos Novos e Usados Ltda., pelo valor global R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais)
Itapetininga, 27 de janeiro de 2.014.

aNDRÉ lUiz bUeNo
PRESIDENTE

PROcESSO lIcITATÓRIO nº 05/2014
cOnvITE nº 03/2014

HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, André Luiz Bueno, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações legais, à 
vista da informação da Comissão Permanente de Licitações quanto ao resultado do processo licitatório 
em epígrafe, RESOLVE:
HOMOLOGAR a licitação na Modalidade Convite nº 03/2014 que tem por objeto a escolha da propos-
ta mais vantajosa para fornecimento e instalação de móveis para os gabinetes dos Vereadores da nova 
sede da Câmara Municipal de Itapetininga e ADJUDICAR o respectivo objeto à empresa declarada 
vencedora e única classificada no certame, Martex Equipamentos para Escritório Ltda., no Lote I pelo 
valor global de R$ 20.042,92 (vinte mil, quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), no Lote II 
pelo valor global de R$ 14.387,30 (quatorze mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e 
no Lote III pelo valor global de R$ 7.445,72 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta 
e dois centavos).
Itapetininga, 27 de janeiro de 2014.

aNDRÉ lUiz bUeNo
PRESIDENTE

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 04 de fevereiro de 2014, terça-feira, às 14:00 horas para debate e discussão sobre 
os Projetos de Lei de nºs 12 e 13/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autoriza a aber-
tura de crédito especial, e dá outras providências.

aNDRÉ lUiz bUeNo
PRESIDENTE

MUNiCípio De iTapeTiNiNGa
poDeR leGislaTivo MUNiCipal
3º QUaDRiMesTRe De 2013

I – COMPARATIVOS: 

Receita Corrente líquida 
R$ % R$ %

Despesas Totais com pessoal 3.222.642,70 1,16 4.273.920,39 1,51
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 15.836.365,73 5,70 16.184.227,74 5,70
Limite Legal (art. 20) 16.669.858,66 6,00 17.036.029,20 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

itapetininga, 29 de janeiro de 2013

André Luiz Bueno
Presidente da Câmara Municipal

Alexandre Ferreira da Silva
Responsável pelo Controle Interno

 

Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris
Contadora - CRC 1SP-248005/07

RelaTÓRio De GesTão FisCal
(artigos 54 e 55 da lC 101/00)

Valores expressos em R$
eXeRCíCio aNTeRioR

277.830.977,70

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

3º QUaDRiMesTRe
283.933.820,03
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Ano Receitas Despesas Saldo

2013 24.155.588,42 21.791.397,08 36.794.278,45 

2014 25.012.809,38 23.340.248,51 38.466.839,32 

2015 28.544.896,64 25.298.121,06 41.713.614,90 

2016 29.068.930,79 27.438.098,51 43.344.447,18 

2017 36.134.391,88 29.270.963,29 50.207.875,77 

2018 36.598.919,91 31.233.102,67 55.573.693,01 

2019 38.733.012,50 33.298.474,58 61.008.230,93 

2020 41.095.911,91 34.835.076,10 67.269.066,74 

2021 42.923.148,07 37.168.218,87 73.023.995,93 

2022 45.311.411,72 38.922.636,32 79.412.771,33 

2023 47.657.258,66 40.403.391,82 86.666.638,17 

2024 49.955.929,36 41.754.072,42 94.868.495,11 

2025 52.188.035,60 43.261.087,48 103.795.443,23 

2026 54.633.240,67 44.511.113,55 113.917.570,35 

2027 57.040.350,24 45.338.254,55 125.619.666,04 

2028 59.424.775,96 46.528.233,71 138.516.208,29 

2029 62.188.299,70 47.634.580,43 153.069.927,56 

2030 65.144.168,68 48.165.463,55 170.048.632,69 

2031 68.049.180,54 48.470.877,34 189.626.935,89 

2032 70.693.212,88 49.448.406,75 210.871.742,02 

2033 72.858.416,29 51.201.065,61 232.529.092,70 

2034 76.533.688,97 52.337.742,12 256.725.039,55 

2035 80.087.632,50 53.460.242,40 283.352.429,65 

2036 84.102.184,41 54.670.995,86 312.783.618,20 

2037 87.877.078,47 55.428.864,82 345.231.831,84 

2038 91.667.722,73 55.840.553,48 381.059.001,09 

2039 93.941.393,99 56.751.213,29 418.249.181,79 

2040 97.044.731,67 57.121.494,47 458.172.418,99 

2041 99.936.708,13 56.836.652,67 501.272.474,46 

2042 102.578.188,21 56.645.113,81 547.205.548,86 

2043 105.040.456,41 56.493.555,04 595.752.450,22 

2044 108.051.642,12 56.270.171,04 647.533.921,31 

2045 55.856.779,27 56.448.633,45 646.942.067,13 

2046 55.691.573,38 56.197.672,84 646.435.967,67 

2047 55.333.332,20 56.341.841,31 645.427.458,56 

PORTARIA/SEPREM nº 009, DE 24 DE JAnEIRO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 01051/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento nos Artigos 29 Inciso I e 71 da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO 
por morte do funcionário municipal JOSÉ SARDELA, à dependente, ESTHER RAMOS SARDELA, Esposa, a partir de 
20-01-2014.
Artigo2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JaiMe De CaRvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM nº 010, DE 24 DE JAnEIRO DE 2014
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM/Nº. 01052/2014, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento nos Artigos 29 Inciso I e 71 da Lei Complementar n° 49 de 23-04-2012, PENSÃO 
por morte do funcionário municipal ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, à dependente, APPARECIDA IGNACIA 
THEODORO DE OLIVEIRA, Esposa, a partir de 21-01-2014.
Artigo2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JaiMe De CaRvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM nº 011, DE 27 DE JAnEIRO DE 2014
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.1053/2014, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36, Inc- II, da Lei Complementar nº 49 de 23-04-2012 e Artigo 6º da Emenda 
Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 16-01-2014, a funcionária, ROSA DE OLIVEIRA, Moni-
tora, Ref. 07-F, lotada na Secretaria Municipal da Promoção Social.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JaiMe De CaRvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

DEMOnSTRATIvO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO
REGIME DE PREvIDêncIA PRÓPRIA

(Artigo 53, § 1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO: ITAPETININGA - SP

FUNDO/ENTIDADE: SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- SEPREM

ANO DE 2.013 Valores expressos em R$

Saldo em 2.012// 34.430.087,11

MUNiCípio De iTapeTiNiNGa
poDeR leGislaTivo MUNiCipal
3º QUaDRiMesTRe De 2013

Valores expressos em R$

Despesas com Pessoal Ativo 125.706,82 177.411,61 175.231,73 180.811,29 192.121,23 198.241,20 238.310,43 216.919,96 221.961,94 268.436,53 206.956,27 335.868,93 2.537.977,94
Mão-de-Obra terceirizada
Remuneração de Agentes Políticos 75.096,30 82.597,00 85.501,14 83.017,60 82.597,00 82.597,00 82.597,00 82.597,00 83.671,87 81.348,27 81.929,67 84.559,80 988.109,65
Encargos Sociais 31.038,34 39.000,91 42.933,30 43.336,67 46.606,00 47.133,41 47.947,67 49.330,67 49.115,09 44.762,65 46.331,17 73.288,15 560.824,03
Inativos 9.238,07 9.238,07 11.000,64 9.238,07 10.346,75 10.346,75 13.546,03 10.346,75 10.346,75 10.346,75 10.346,75 15.731,65 130.073,03
Pensionistas 0,00
Salário Família 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00
Outras despesas com pessoal 5.323,52 3.253,14 3.562,30 3.782,08 4.375,77 5.038,48 3.688,72 4.733,46 5.366,99 5.806,23 5.310,63 6.694,42 56.935,74

subtotal 246.403,05 311.500,73 318.229,11 320.185,71 336.046,75 343.356,84 386.089,85 363.927,84 370.462,64 410.700,43 350.874,49 516.142,95 4.273.920,39
(-) DeDUÇÕes (§1º do art. 19) 0,00
Indenização por demissão  (inc. I) 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00
não utilizar esta linha!!! 0,00

subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ToTal 246.403,05 311.500,73 318.229,11 320.185,71 336.046,75 343.356,84 386.089,85 363.927,84 370.462,64 410.700,43 350.874,49 516.142,95 4.273.920,39
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MUNiCípio De iTapeTiNiNGa
poDeR leGislaTivo MUNiCipal
3º QUaDRiMesTRe De 2013

Valores expressos em R$

Despesas com Pessoal Ativo 125.706,82 177.411,61 175.231,73 180.811,29 192.121,23 198.241,20 238.310,43 216.919,96 221.961,94 268.436,53 206.956,27 335.868,93 2.537.977,94
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2048 55.237.244,59 55.818.368,87 644.846.334,28 

2049 55.033.735,97 55.347.076,94 644.532.993,31 

2050 54.876.173,26 54.764.143,51 644.645.023,06 

2051 54.729.413,01 54.249.031,46 645.125.404,61 

2052 54.552.224,71 53.903.787,91 645.773.841,40 

2053 54.447.616,90 53.596.820,83 646.624.637,48 

2054 54.427.259,70 53.211.200,67 647.840.696,51 

2055 54.423.082,44 52.604.080,99 649.659.697,96 

2056 54.229.403,54 52.509.382,18 651.379.719,32 

2057 54.304.766,64 52.054.801,24 653.629.684,71 

2058 54.334.378,21 51.662.729,59 656.301.333,34 

2059 54.209.796,07 51.950.017,23 658.561.112,17 

2060 54.398.786,78 51.540.880,73 661.419.018,22 

2061 54.257.125,69 51.993.993,89 663.682.150,02 

2062 54.455.286,23 51.853.117,92 666.284.318,33 

2063 54.674.328,91 51.333.931,40 669.624.715,84 

2064 54.882.410,58 50.712.442,54 673.794.683,89 

2065 54.816.713,71 51.667.643,56 676.943.754,04 

2066 55.063.482,85 51.185.276,17 680.821.960,72 

2067 55.255.993,05 50.916.623,99 685.161.329,78 

2068 55.429.569,33 50.535.711,75 690.055.187,37 

2069 55.678.807,86 50.360.978,70 695.373.016,53 

2070 55.914.064,82 50.334.564,31 700.952.517,04 

2071 56.215.554,13 50.247.781,27 706.920.289,90 

2072 56.628.041,61 49.731.536,15 713.816.795,36 

2073 56.995.527,54 49.982.189,32 720.830.133,58 

2074 57.317.646,60 49.587.127,21 728.560.652,98 

2075 57.736.675,58 49.561.352,70 736.735.975,86 

2076 58.171.940,35 49.387.125,37 745.520.790,84 

2077 58.699.149,33 49.458.799,34 754.761.140,83 

2078 59.269.936,21 49.276.755,95 764.754.321,09 

2079 59.854.574,63 48.900.492,94 775.708.402,78 

2080 60.445.008,79 48.804.579,06 787.348.832,51 

2081 61.150.899,11 48.410.375,31 800.089.356,31 

2082 61.933.219,96 48.405.587,16 813.616.989,11 

2083 62.782.425,53 47.850.387,42 828.549.027,22 

2084 63.688.896,20 47.421.164,19 844.816.759,22 

2085 64.609.148,98 47.598.899,40 861.827.008,80 

2086 65.583.618,08 47.655.341,25 879.755.285,63 

2087 66.611.923,74 48.202.835,18 898.164.374,19 

Atuário Resp: Luiz Cláudio Kogut

Nome do Atuário Responsável/Registro nº MIBA 1308

Prefeito Municipal Responsável pelo Controle Interno Contabilista - CRC Nº 182285/0-3

Obs:- Os números acima apresentados foram extraídos do DRAA - Demonstrativo dos 

Resultados da Avaliação Atuarial ano 2.013, deste Município, constante no site do

Ministério de Previdência Social - MPS, e transcritos por mim, Jaime de Carvalho, Presidente do

Serviço de Previdência Municipal - SEPREM

06.01.2014

JaiMe De CaRvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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A tERRAPlEnAgEM já EStá PRAtICAMEntE COnCluídA E A EtAPA dE EStAquEAMEntO EnCOntRA-SE 60% fInAlIzAdA

A Python Engenharia anunciou em 
Julho de 2013 que escolheu Itapeti-
ninga para a instalação de sua nova 
unidade. Essa nova unidade atuará na 
fabricação de estruturas metálicas pa-
ra diversos fins e equipamentos indus-
triais como tanques de armazenamen-
to, vasos de pressão, silos, etc.

Passados pouco mais de quatro 
meses desde o início da instalação da 
Python, as obras estão em ritmo acele-
rado. Para se ter uma ideia, a terraple-
nagem já está praticamente concluída 
e o estaqueamento, 60% concluído, 
ou seja, em pouco tempo a empresa 
poderá iniciar seus trabalhos.

Atuando há mais de 36 anos na 
grande São Paulo, a Python Engenha-
ria atua no ramo metalúrgico no de-
senvolvimento de projetos, fabricação 
e montagem de estruturas metálicas e 
equipamentos industriais.

A fábrica de Itapetininga será às 
margens da Rodovia Raposo Tavares, 

no Distrito Industrial e terá uma área 
construída de 6.600m² em terreno de 
50.000m². Quando estiver em opera-
ção, a Python deve gerar 80 empregos 
diretos e cerca de 50 indiretos. Nessa 
fase serão investidos mais de 12 mi-
lhões de reais na construção e aquisi-
ção de equipamentos.
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AléM dE nOvOS COntEúdOS PARA AlfAbEtIzAçãO, EStá PREvIStO O AuMEntO dA quAntIdAdE EntREguES àS ESCOlAS

A Secretaria Municipal da Educação 
em seu programa de reestruturação das 
políticas públicas para a Educação, fará 
uso exclusivo dos materiais do PNAIC 
(Pacto Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa) e dos livros do PNLD 
(Programa Nacional do Livro do Didá-
tico). Essa medida vem em boa hora. Ao 
todo serão economizados mais de 1,2 
milhões de reais, pois não serão com-
prados materiais didáticos de sistemas 
privados de ensino, que não vinham de 
encontro à proposta pedagógica da Se-
cretaria.

Há inúmeras vantagens nessas medi-
das, uma delas é que no caso do PNAIC 
há uma sistemática de ações voltadas 
exclusivamente para o chamado ciclo de 
alfabetização (do 1º ao 3º anos do Ensino 
Fundamental). Entre essas, o desenvolvi-
mento de práticas pedagógicas voltadas 
para a alfabetização e letramento, uso de 
materiais que privilegiam práticas de lei-
tura e escrita, formação continuada, etc. 

No Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa, quatro princípios 
centrais serão considerados ao longo 
do desenvolvimento do trabalho 
pedagógico:
1. O Sistema de Escrita Alfabética 
é complexo e exige um ensino 
sistemático e problematizador;
2. O desenvolvimento das 
capacidades de leitura e de produção 
de textos ocorre durante todo o 
processo de escolarização, mas 
deve ser iniciado logo no início da 
Educação Básica, garantindo acesso 
precoce a gêneros discursivos de 

Essa medida adotada pela 
Secretaria Municipal da Educação 
permitiu a adoção de Materiais 
Didáticos e Pedagógicos 
composto por conjuntos de 
materiais específicos para 
alfabetização, tais como:
• Livros didáticos (entregues 
pelo PNLD) e respectivos 
manuais do professor;
• Obras pedagógicas 
complementares aos 
livros didáticos e acervos 

Quatro princípios centrais

Materiais

circulação social e a situações de 
interação em que as crianças se 
reconheçam como protagonistas de 
suas próprias histórias;
3. Conhecimentos oriundos das 
diferentes áreas podem e devem 
ser apropriados pelas crianças, de 
modo que elas possam ouvir, falar, 
ler, escrever sobre temas diversos 
e agir na sociedade;
4. A ludicidade e o cuidado 
com as crianças são 
condições básicas nos 
processos de ensino e de 
aprendizagem.

de dicionários de Língua 
Portuguesa (também 
distribuídos pelo PNLD);
• Jogos pedagógicos de 
apoio à alfabetização; obras 
de referência, de literatura e 
de pesquisa (entregues pelo 
Programa Nacional Biblioteca 
na Escola);
• Obras de apoio pedagógico 
aos professores;
• Jogos e softwares de apoio à 
alfabetização.

Dentro dessa visão, a alfabetização 
é, sem dúvida, uma das prioridades na-
cionais no contexto atual, pois o profes-
sor alfabetizador tem a função de auxi-
liar na formação para o bom exercício 
da cidadania. Para exercer sua função 
de forma plena é preciso ter clareza do 
que ensina e como ensina. Para isso, 
não basta ser um reprodutor de métodos 
que objetivem apenas o domínio de um 
código linguístico. É preciso ter clareza 
sobre qual concepção de alfabetização 
está subjacente à sua prática.

Além de novos conteúdos para al-
fabetização, também foi previsto o au-
mento da quantidade de livros e jogos 
entregues às escolas, pois cada turma 
receberá um acervo, podendo criar 
uma biblioteca acessível a crianças e 
professores na própria sala de aula.

Já o PNLD, tem como principal ob-
jetivo subsidiar o trabalho pedagógico 
dos professores por meio da distribui-
ção de coleções de livros didáticos em 

ciclos trienais aos alunos da educação 
básica.  Após a avaliação das obras, 
realizada por Universidades Federais, 
o Ministério da Educação (MEC) pu-
blica o Guia de Livros Didáticos com 
resenhas das coleções consideradas 
aprovadas.

O PNLD também atende aos alunos 
que são público-alvo da educação es-

pecial. São distribuídas obras didáticas 
em Braille de língua portuguesa, ma-
temática, ciências, história, geografia e 
dicionários.

A Secretaria Municipal da Educa-
ção demonstra com essas ações um 
sério compromisso com a Educação 
de qualidade e respeito com o dinheiro 
público.
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POR DIRCEU BARROS

DICA DE LEITURA INFANTIL DICA DE LEITURA

DICA DE FILME

É o livro de maior sucesso do escritor 
norteamericano J. D. Salinger. A 
obra foi originalmente publicada em 
formato de revista entre os anos de 
1945 e 1946 e, em 1951, foi lançada 
em forma de livro, tornando-se um 
dos best-sellers mais lidos no mundo.
O romance foi, em um primeiro 
momento, publicado somente para 
adultos. Porém, o personagem 
principal, Holden Caulfield, ficou muito 
popular entre os jovens leitores. Na 

história, Caulfield passa por problemas tipicamente adolescentes: confusão, 
angústia, alienação e revolta, o que causou identificação na juventude pós 2ª 
guerra da época de lançamento do romance. O protagonista é, na verdade, um 
anti-herói, e acabou virando um ícone da rebeldia adolescente, tendo influenciado 
os movimentos contra culturais dos anos 60 e 70.

Um príncipe nasce bem diferente... Tem quatro bracinhos! Nenhuma roupa do 
enxoval que a rainha havia feito servia nele. A rainha mandou chamar a costureira, 
o alfaiate, mas nada conseguiram. O rei então chama três fadas e elas decidem 
a vida do futuro rei!

A história do filme “O nome da 
Rosa” ocorre no ano de 1327(Séc. 
XIV) em um mosteiro Beneditino 
Italiano. No mosteiro havia 
uma biblioteca que guardava 
pergaminhos e livros com textos 
científicos e filosóficos, tidos 
como proibidos. A chegada de um 
monge franciscano (Sean Conery) 
foi designada para investigar várias 
mortes que estavam ocorrendo 

O APAnhAdOR nO CAMPO dE CEntEIO 
J. D. SALINGER

O REI PElAdO dAS fItAS COlORIdAS
ZULEIkA DE ALMEIDA PRADO

O nOME dA ROSA (1986)
DIREçãO: JEAN-JACQUES ANNAUD

no mosteiro. O ato intrigante é 
que os mortos eram encontrados 
com a língua e os dedos roxos. No 

decorrer da história, descobre-s 
que os mortos haviam manuseado 
um determinado livro.......
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A vACInA dEvE SER APlICAdA COM AutORIzAçãO dOS PAIS Ou RESPOnSávEIS. fIquE AtEntO AOS PRóxIMOS SEMAnáRIOS

A Prefeitura de Itapetininga, através 
da Secretaria de Saúde, promoverá a 
Campanha Nacional de Vacinação con-
tra o HPV. O público alvo serão meninas 
de 11 a 13 anos de nossa cidade.

É importante que as adolescentes que 
estão na faixa etária citada acima levem 
no dia da vacinação o RG (ou Certidão 
de Nascimento) e o Cartão SUS.

Importância da vacina Contra o 
hPv

A vacina contra HPV que será 

prefeitura realiza mutirão de limpeza noS bairroS da cidade

técnico de têniS de meSa participa de capacitação

Secretaria de Obras e Serviços

Secretaria de Esporte e Lazer

A prefeitura de Itapetininga, por meio 
da secretaria de Obras, está realizando um 
mutirão de limpeza em vários bairros da 
nossa cidade. A equipe vai percorrer neste 
primeiro momento os bairros Vila Alves; 
Vila Sonia e Jardim Esplanada realizando 
várias ações.

Estão previstas a limpeza, roçada, capi-
nação, retirada de entulho, além da opera-
ção tapa-buracos. Os serviços do mutirão 
foram iniciados na última quarta-feira e 

O técnico de tênis de mesa André 
Balint esteve de 15 a 18 de janeiro, em 
Piracicaba, participando de uma clínica 
internacional acompanhando atletas de 
Itapetininga. Na ocasião, estavam trei-
nando atletas da equipe paralímpica do 

AléM dO MutIRãO dE lIMPEzA quE InCluI A CAPInAçãO, tAMbéM fORAM REtOMAdAS AS ObRAS dE PAvIMEntAçãO nA vIlA nAStRI II

fORAM SEIS dIAS dE CuRSO IntEnSIvO EM APERfEIçOAMEntO dE AltO nívEl COM AulAS dIvIdIdAS EM tEóRICAS E PRátICAS

devem ter continuidade em outros bairros 
do município nas próximas semanas. A 
equipe está empenhada e trabalhando em 
horário integral para que as ruas e vias de 
Itapetininga estejam sempre limpas.

vila nastri 
Além do mutirão de limpeza, a Pre-

feitura, por meio da Secretaria de Obras, 
informa que retornou com as obras de 
pavimentação na Vila Nastri II. Desde o 

Brasil. 
Já em São Caetano, participou do 

curso da ITTF (federação internacional 
de tênis de mesa). Foram seis dias de 
curso intensivo em aperfeiçoamento em 
alto nível com aulas teóricas e práticas, 

finalizando com o exame prático e teó-
rico, na qual o Professor André Balint 
conseguiu nota necessária para seguir o 
próximo nível. Ainda não temos brasilei-
ros nessa posição.

Segundo o técnico, o mais importan-

te foi o conhecimento adquirido nesses 
10 dias de capacitação, que já serão uti-
lizados nas escolinhas e nas equipes de 
competição, além da possibilidade de 
intercâmbio com as cidades onde acon-
teceram os cursos.

distribuída no SUS é a quadrivalen-
te, que previne contra quatro tipos 
de HPV (6, 11, 16 e 18). Dois deles 
(16 e 18) respondem por 70% dos 
casos de câncer de colo de útero, 
responsável atualmente por 95% 
dos casos de câncer no país. É o 
segundo tipo de tumor que mais 
atinge as mulheres, atrás apenas do 
câncer de mama.

O HPV (Virus do Papiloma Huma-
no, do inglês do inglês “Human Papi-
loma Virus”) é capaz de infectar a pe-

le ou as mucosas e possui mais de 100 
tipos. Do total, pelo menos 13 têm 
potencial para causar câncer. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 291 milhões de mulheres no 
mundo são portadoras do HPV, sen-
do que 32% estão infectadas pelos 
tipos 16, 18 ou ambos. No Brasil, a 
cada ano, 685, 4 mil pessoas são in-
fectadas por algum tipo do vírus.

A vacina deve ser aplicada com 
autorização dos pais ou responsá-
veis.

A Campanha ocorrerá nos 
dias:
10 de Março a 10 de Abril de 
2013. (Segunda a Sexta)
LOCAL: AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) 
– Rua: Pedro Marques, 723, 
Centro.
Horário: Das 07:00h às 18:00h.

campanha

dia 22 de janeiro está sendo realizada a 
execução de guias e sarjetas. Após este 
processo de preparação das ruas, a mas-

sa asfáltica deverá ser implantada e em 
breve estará pronta para a população da 
Vila Nastri.

Além de limpeza, capinação, roçada e retirada de entulho, mutirão prevê operação tapa-buraco


