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Dando continuidade ao processo de aperfeiçoamento e aprimorando 
profissional dos Guardas Civis Municipais, o Comando da Guarda de 
Itapetininga, firmou parceria com a Guarda Municipal de Sorocaba, 
os quais sem qualquer custo ao erário, aplicarão em 13/09/14 ao 
efetivo da nossa Guarda Municipal o Curso de Controle de Distúrbio 
Civil e no dia 16/09/14 o efetivo participará de palestra com o Ilustre 
Corregedor da Guarda sobre diversos assuntos relacionados ao 
Direito Penal, entre eles o crime de Abuso de Autoridade, Desacato, 
etc.

AUDIêNCIA PúBLICA – SECRETARIA DE SAúDE

Audiência Pública será realizada para apresentações das ações e 
dos investimentos efetuados pela Secretaria de Saúde, no Segundo 
quadrimestre de 2014. O evento será realizado na Câmara Municipal 
de Itapetininga às 14h do dia 18 de setembro de 2014. Participe.
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Durante a revista pessoal, foi en-
contrado um simulacro de revólver 
calibre 38 e uma chave mixa, co-
mumente utilizada para prática de 
delitos. Constatado que se tratava 
de menores de idade, os adolescen-
tes foram levados ao 1º Distrito Po-

GUARDA MUNICIPAL DE ITAPETININGA PREVINE FURTO DE MOTOCICLETA NO JARDIM MARABÁ
Secretaria de Trânsito e Cidadania

A Prefeitura de Itapetininga, 
através de sua Guarda Municipal, 
vem intensificando as rondas pre-
ventivas no centro e nos bairros da 
cidade. Prova disto é que no último 
dia 4, nas proximidades do Paço 
Municipal, foram localizados três 

IMPORTANTE FERRAMENTA DE SEgURANÇA, A gCM INTENSIFICA SUAS RONDAS PREvENTIvAS NO CENTRO E NOS BAIRROS DA CIDADE

indivíduos em atitude suspeita, su-
postamente tentando furtar motoci-
cletas estacionadas no local. Diante 
da ação, a GCM acionou apoio mo-
torizado para abordar os suspeitos 
que, empreenderam fuga e foram 
localizados em um terreno baldio. 

COM A NOTA gERAL DE 6,0, A REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNíCIPIO SUPEROU MéDIAS ESTADUAIS E NACIONAIS NO IDEB

Itapetininga se coloca mais uma vez 
como a ‘terra das escolas’ e comemora 
o resultado obtido pela rede municipal 
de educação no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb). O 
município atingiu metas previstas so-

mente para 2015 e 2017. 
O Ideb é um indicador geral da 

educação nas redes privada e pública e 
pertence ao INEP - Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 

No ciclo inicial do ensino funda-
mental (1º ao 5º ano), Itapetininga pu-
lou de 5,7 em 2011 para 6,0 em 2013, 
superando a meta prevista para o ano 
que era de 5,5. A rede municipal de 
educação em Itapetininga apresentou 

licial, sendo registrada a ocorrência 
e apreendido o material encontra-
do. O caso será investigado pela 
Delegacia de Investigações Gerais, 
a fim de se apurar a possível parti-
cipação dos indivíduos em ocorrên-
cias anteriores.

números melhores que a média do 
Estado de São paulo (5,8) e da média 
nacional (4,9)*. Além disso, superou 
cidades da região como Tatuí, e ficou 
com o mesmo índice de grandes cida-
des como Sorocaba.

Dados são referentes a rede pública e municipal do ciclo inicial de educação (1º ao 5º ano)

O Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) foi criado 
pelo Inep em 2007 e representa a 
iniciativa pioneira de reunir em um 

só indicador dois conceitos igual-
mente importantes para a qualidade 
da educação: fluxo escolar e mé-
dias de desempenho nas avaliações. 
Ele agrega ao enfoque pedagógico 
dos resultados das avaliações em 

larga escala do Inep a possibilidade 
de resultados sintéticos, facilmente 
assimiláveis, e que permitem tra-
çar metas de qualidade educacio-
nal para os sistemas. O indicador é 
calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Cen-
so Escolar, e médias de desempe-
nho nas avaliações do Inep, o Saeb 
– para as unidades da federação e 
para o país, e a Prova Brasil – para 
os municípios.

Entenda o Ideb

A Prefeitura Municipal através da 
Secretaria Municipal da Educação, es-
tá empenhada na construção de Escolas 
de Educação Infantil para atendimento 
pleno ao déficit de vagas para essa eta-
pa, e para esse ano serão inauguradas 
mais 4 EMEIS, sendo 1 no Distrito do 

Prefeitura trabalhando pela educação

Tupi (60 vagas em período integral), 1 
na Vila Belo Horizonte (120 vagas em 
período integral), 1 no Jardim Cambuí 
(120 vagas em período integral) e 1 na 
Vila Florestal (326 vagas em período 
integral), totalizando 626 novas vagas 
ainda esse ano. Para o ano que vem, 

serão entregues mais 12 novas EMEIS, 
que totalizará aproximadamente 1.800 
vagas.

Todos as novas construções conce-
bidas por essa administração serão pro-
jetadas e executadas para atendimento 
em período integral, para que todas as 
crianças tenham oportunidade ao aces-
so a educação infantil de qualidade.

Vale ressaltar que em Itapetinin-
ga, nascem em média 7 crianças ao 
dia, mais de 200 ao mês, e a maioria 
delas solicitam ingresso nas escolas 
municipais, portanto, o planejamento 
dessa administração é para que nenhu-
ma criança fique fora da escola e todas 
estejam, no mínimo, 8 horas por dia na 
escola.
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Corrida e caminhada tem largada às 8h

AOS PARTICIPANTES é SOLICITADO UMA COLABORAÇÃO COM UM QUILO  DE ALIMENTO NÃO PERECívEL OU UM LITRO DE LEITE

No próximo domingo acontece a 
6ª Etapa do Projeto “Correr e Cami-
nhar com Saúde” pelas ruas da Vila 
Barth. O evento com início previsto 
para às 8h, visa a prática  do exercício 
físico saudável e integração da popu-
lação nas categorias Juvenil, Adulto, 
Veterano A, Veterano B, Veterano C e 
Veteraníssimo. Estarão sendo percor-
ridos 7,0km (corrida) e 3,5km (cami-

nhada).
Os participantes devem colaborar 

com um quilo de alimento não perecí-
vel, ou um litro de leite em caixinha, 
que serão destinados às famílias caren-
tes atendidas pelo município. Mais in-
formações e novas inscrições poderão 
ser feitas através do e-mail: esporte@
itapetininga.sp.gov.br ou pelos telefo-
nes: (15) 32717926 - (15) 3271.7342. 

Largada: Rua Jair Barth (em frente 
ao t.g. Ás 8h), entra a esquerda na Rua 
Francisco Rodrigues Jr, segue até a ave-
nida nishinbo do brasil, continua na es-
trada maestro benedito pompeu de jesus 
até 100 metros antes do portão do antigo 
hospital psquiátrico; contorna e volta pe-
lo mesmo trajeto a té a chegada no T.G. 

Confira o trajeto:

HANDEBOL AssUME sEGUNDO LUGAR NA COPA REGIONAL
Secretaria de Esporte e Lazer

Em jogo disputado do começo ao 
fim, a equipe de Handebol de Itapeti-
ninga venceu por 25 a 23 a equipe de 
Valinhos, em partida válida pela ca-
tegoria Cadete Masculino, da Liga de 
Handebol do Estado de São Paulo. O 
palco foi o Ginásio Municipal Jardim 
Prezotto, em Piracicaba, no último dia 
6 de setembro.

Com o resultado, os itapetininganos 
venceram pela sexta vez consecutiva 
e assumiram a segunda colocação do 
grupo ao lado de Mogi Guaçu, soman-
do 29 pontos e nove vitórias. Tudo is-

COM O RESULTADO, OS ITAPETININgANOS ASSUMIRAM A SEgUNDA COLOCAÇÃO DO gRUPO COM MOgI gUAÇU SOMANDO 29 PONTOS

so sob o comando do técnico Oswaldo 
Cipriano. 

O Infantil masculino também ob-
teve duas grandes conquistas, 17 a 16 
sobre FUNDEC/SELAM, além de 25 
a 19 contra Valinhos, que colocou Ita-
petininga no terceiro lugar do Grupo 2 
com 22 pontos ganhos. 

A Secretaria de Esporte e Lazer da 
Prefeitura apoia o handebol masculino 
e feminino, dando suporte técnico para 
que os atletas representem o nome do 
município nas mais diversas competi-
ções, em nível estadual e nacional.

Secretaria de Esporte dá total apoio à equipe

ITAPETININGA PERDE NA EsTREIA DA sEGUNDA FAsE DA COPA UNIãO RAFA
Secretaria de Esporte e Lazer

Na estreia pela segunda fase da 
Copa União de Bocha Rafa, o time 
itapetiningano perdeu por 3 a 0 para 
a forte equipe de Sorocaba, no últi-
mo dia 6, na cancha da Vila Santana, 

O PRóxIMO COMPROMISSO DOS BOCHISTAS SERÁ NO PRóxIMO SÁBADO, DIA 13, EM LIMEIRA DIANTE DA EQUIPE gRAN SÃO JOÃO

em Sorocaba. O próximo compro-
misso dos bochistas será no próximo 
sábado, dia 13, em Limeira, quando 
enfrentará o Gran São João, pela se-
gunda rodada do grupo T. 

A segunda fase classificatória 
reúne representantes das regiões 
sudeste e noroeste, e é disputado 
por 32 agremiações, divididos em 
8 chaves, classificando-se as duas 

melhores da cada chave para a ter-
ceira fase. O torneio é promovido 
pela Federação Paulista de Bocha e 
Bolão, com o apoio da Prefeitura de 
Itapetininga.
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 063/2014
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) 
no Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos docu-
mentos exigidos no referido Edital, no período de 15 a 19 de setembro 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 nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– AGENTE DE FISCALIZAÇÃO -  Ref. 8
NOME      RG  CLASSIFICAÇÃO
MATHEUS RODRIGUES TELES   48.722.331-7  60º
TAEKO MATSUBARA    25.626.991-9  61º
MARISA ANDRADE CAMPOS    27.001.255-2  
62º
MANUELA AUGUSTA MORO ZENE   28.528.777-1  63º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos 
administrativo.
Itapetininga, 10 de setembro de 2014.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

 
LEI Nº 5.916, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014

Dá o nome do senhor Pedro Vieira Maia à rua sem nome localizada no Bairro Rio Acima.
(Projeto de Lei nº 122/2014, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Pedro Vieira Maia a rua sem nome, localizada no bairro do Rio Acima, 
conhecida no local como rua 14, com início na estrada municipal José Vieira Machado e com término 
em terreno particular, com largura de 6,00 metros e extensão de 2.145,20 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.917, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014
Dá o nome da senhora Maria José Cuba à rua sem nome localizada no Bairro Rio Acima.
(Projeto de Lei nº 123/2014, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Maria José Cuba a rua sem nome, localizada no bairro do Rio Acima, 
conhecida no local como rua 13, com início na rua conhecida no local como rua 5 e com término na rua 
conhecida no local como rua 14, com largura de 5,00 (em média) e extensão de 1.273,80 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.918, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014
“Dispõe sobre instalação de sistemas internos de distribuição de gás nas edificações localizadas no 
Município de Itapetininga e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 128/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º  Torna-se obrigatória a instalação de sistemas internos de distribuição de gás nas edificações 
novas e reformas localizadas dentro do perímetro urbano do Município, desde que:
I -  Necessitem do atendimento ao Decreto Estadual nº 56819, de 10 de março de 2011 e instru-
ções técnicas (Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo) pertinentes, quanto a instalação de gás;
II -  os sistemas internos de canalização de gás deverão ser dimensionados de forma a permitir 
tanto o uso de gás liquefeito de petróleo (GLP) quanto de gás natural (GN), sem que haja necessidade 
de adequações posteriores nos referidos sistemas, além daquelas necessárias à conversão dos aparelhos 
de utilização.
Art. 2º  Os empreendedores e Construtoras ficam obrigados para o fim de obter o Alvará de Construção 
e o Habite-se a apresentar o projeto e Anotação de Responsabilidade Técnica do Responsável Técnico da 
Instalação do sistema interno de distribuição de gás, quando solicitados pela fiscalização da Prefeitura, 
concessionária de gás, proprietário e/ou pelo ocupante do imóvel.
§ 1º  O Projeto de que trata o caput deste artigo estará obrigado a atender as normas técnicas para dimen-
sionamento de redes prediais de gás liquefeito de petróleo (GLP) ou de gás natural (GN) emanadas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e correlatas, em específico a NBR no 15526 e NBR 
no13103, assim como as demais que vierem a ser editadas.
§ 2º  O projeto deverá constar descrição da rede geral subterrânea, aéreas e embutidas de distribuição de 
gás canalizado, assim como as ventilações de ambiente necessárias.
Art. 3º  Os empreendimentos, construtoras e responsáveis  que descumprirem as determinações desta 
Lei serão aplicadas multas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao responsável pela construção do imóvel.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa prevista no caput será aplicada em dobro. 
Art. 4º  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas 
no orçamento.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos oito dias de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.919, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014
Dá o nome do senhor Sebastião Manoel Vieira à rua sem nome localizada no bairro do Rio Acima.
(Projeto de Lei nº 126/2014, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Sebastião Manoel Vieira a rua sem nome, localizada no bairro do Rio 
Acima, conhecida no local como rua 11, com início na estrada municipal José Vieira Machado e com 
término na rua 13, com largura de 8.00 metros (em média) e extensão de 369,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos nove dias de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 5.920, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014
Dá o nome do senhor Egídio Vieira Maia à rua 1 localizada no bairro do Rio Acima.
(Projeto de Lei nº 127/2014, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se rua Egídio Vieira Maia as estradas municipais ITG-256 e ITG-498, conhe-
cidas no local como rua 1, com início e término na estrada municipal José Vieira Machado, com largura 
de 5.50 metros (em média) e extensão de 1.714,85 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos nove dias de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.284, DE 1º DE SETEMBRO DE 2014
Da nova redação ao artigo 5º do Decreto 474, de 19 de dezembro de 2008. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar 27, de 23 de dezembro de 2008;
DECRETA:
Art. 1º O art. 5º do Decreto nº.  474, de 19 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber 
um auxílio bolsa no valor de R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais) mensais, devendo o estudante, 
em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, fazendo jus a concessão de auxílio-
-transporte para o estágio não obrigatório, no valor de R$ 3,80 (Três Reais e oitenta centavos) por dia 
útil, exceto onde a Concedente fornecer meio de transporte”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos nº 590, de 
18/11/2009; nº 725, de 16/02/2011; e nº 760, de 08/06/2011.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, ao primeiro dia de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK 

SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.285, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre atribuição de cargos da Estrutura Administrativa Municipal, e dá outras providências.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais;
Considerando as informações constantes do processo nº 37881/1/2014, protocolado nesta Prefeitura 
Municipal, e
Considerando o disposto no artigo 6º, § 1º da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008. 
DECRETA:
Art. 1º Ficam especificadas as atribuições e descrições dos cargos abaixo relacionados pertencente à 
Estrutura Administrativa Municipal e criados pela Lei Complementar nº 78, de 22 de julho de 2014:
I -  4141-05 – ALMOXARIFE – Referência 4 - Ensino Médio: Orientar e controlar os serviços de 
almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais; Conferir o estoque, examinan-
do periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras; Controlar o recebimento 
de material, confrontando as requisições e especificações com as notas e material entregue; Organizar 
o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e disposição adequadas, visando uma 
estocagem racional; Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando 
deterioramento e perda; Fazer os registros dos materiais sob guarda nos depósitos, registrando os dados 
em terminais de computador ou em livros, fichas e mapas apropriados, facilitando consultas imediatas; 
Dispor diariamente dos registros atualizados para obter informações exatas sobre a situação real do 
almoxarifado; Realizar inventários e balanços do almoxarifado; Coordenar e controlar o trabalho do 
pessoal do almoxarifado; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
II -  2232-04 - CIRURGIÃO DENTISTA AUDITOR - Referência 15 - Ensino Superior Completo 
em Odontologia com especialização em Odontologia Legal e Registro no conselho de classe: Auditar 
serviços da SMS e prestadores de serviço conveniados e contratados, para verificar sua adequação e 
compatibilidade aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes, inerentes à organização e 
ao funcionamento do SUS, em consonância com o Sistema Nacional de Auditoria, visando qualidade, 
eficiência e economicidade na utilização de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde;   Par-
ticipar da elaboração do Plano Anual das Atividades de Auditoria;   Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pela autoridade superior.
III -  2232-12 - CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA - Referência 11- Ensino Superior 
Completo em Odontologia com especialização em Endodontia e Registro no conselho de classe: Efetuar 
exames, emitir diagnósticos e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial, utilizando proces-
sos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral; Desenvolver atividades 
que se destinam a prevenção do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e 
controle das alterações da polpa e dos tecidos peri-radiculares; executar procedimentos conservadores 
da vitalidade pulpar, procedimentos cirúrgicos, no tecido e na cavidade pulpares, procedimentos cirúr-
gicos para- endodônticos e tratamento dos traumatismos dentários; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pela autoridade superior.
IV -  2232-20 - CIRURGIÃO DENTISTA ESTOMATOLOGISTA - Referência 11 - Ensino Supe-
rior Completo em Odontologia com especialização em Estomatologia  e Registro no conselho de classe: 
Prevenir, diagnosticar e tratar as alterações e doenças relacionadas com a boca e aparelho estomatog-
nático; Promover e executar procedimentos preventivos em nível individual e coletivo na área de saúde 
bucal; Obter informações necessárias à manutenção da saúde, visando à prevenção, ao diagnóstico, ao 
prognóstico e ao tratamento de alterações estruturais e funcionais da cavidade bucal e das estruturas 
anexas; Realizar ou solicitar exames complementares, necessários ao esclarecimento do diagnóstico; 
Realizar cirurgia oral menor; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
V -  2232-36 - CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRA - Referência 11 - Ensino Superior 
Completo em Odontologia com especialização em Odontopediatria e Registro no conselho de classe: 
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Diagnosticar, prevenir, tratar e controlar os problemas de saúde bucal da criança e do adolescente, em 
parceria com os pais/responsáveis; Orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promoção e ma-
nutenção da saúde bucal das crianças e dos adolescentes; Ajudar a criança e o adolescente a desenvolver 
comportamentos e hábitos que conduzam à saúde bucal; Avaliar o crescimento e o desenvolvimento, 
a fim de detectar possíveis desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais; Identificar os fatores 
de risco, em nível individual, para as principais doenças da cavidade bucal, e implementar estratégias 
preventivas e de mínima intervenção; Reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho estomatog-
nático lesado pelas doenças mais comuns que atingem a cavidade bucal da criança e do adolescente; 
Encaminhar o paciente para serviços adequados de especialidades odontológicas ou afins, sempre que as 
necessidades ultrapassem as limitações próprias da Odontopediatria; Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pela autoridade superior.
VI -  2232-48 - CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA- Referência 11 - Ensino Superior 
Completo em Odontologia com especialização em Periodontia e Registro no conselho de classe: Desen-
volver atividades que se destinam ao estudo diagnóstico, prevenção e tratamentos de doenças gengivais 
e periodontais, visando à promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pela autoridade superior.
VII -  2232-60 - CIRURGIÃO DENTISTA RADIOLOGISTA - Referência 11 - Ensino Superior 
Completo em Odontologia com especialização em Radiologia e Registro no conselho de classe: Obter, 
interpretar e emitir laudo das imagens de estruturas buco-maxilo-faciais e anexas por meio de: radio-
logia convencional, digitalizada, subtração, tomografia convencional e computadorizada, ressonância 
magnética, ultrassonografia, e outros; Auxiliar no diagnóstico, para elucidação de problemas passíveis 
de solução, mediante exames pela obtenção de imagens e outros; Executar outras tarefas correlatas de-
terminadas pela autoridade superior.
VIII -  2232-93 - CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - Re-
ferência 16 - Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no conselho de classe: Realizar 
diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal; Realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, 
com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 
atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase 
clínica da instalação de próteses dentárias elementares; Realizar atividades programadas e de atenção 
à demanda espontânea e de vigilância à saúde; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; Realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Au-
xiliar em Saúde Bucal (ASB); Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação 
da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; Manter 
atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando 
as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos de-
mais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) mesmo quando esta necessita de atenção 
em outros pontos de atenção do sistema de saúde; Participar do acolhimento dos usuários realizando a 
escuta qualificada das  necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, 
avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades 
de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela conti-
nuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Realizar busca ativa e notificar doenças 
e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar 
reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
de informação na Atenção Básica; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o  controle social; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
IX -  5162-20 - CUIDADOR EM SAÚDE - Referência 5 - Ensino Médio: Auxiliar o usuário do ser-
viço para lidar com a sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade; Or-
ganizar o ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada paciente; 
Acompanhar os usuários aos serviços de saúde, e outros serviços requeridos no cotidiano sob supervisão 
de outro profissional nível superior quando se mostrar necessário; Realizar revista constantemente nos 
ambientes da casa; Informar ao usuário do serviço as normas internas no ato do acolhimento; Planejar e 
desenvolver atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de lazer com os usuários do serviço; Incenti-
var aos usuários dos serviços a organização do espaço; Apoiar o usuário do serviço para o desligamento, 
sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional da equipe técnica; Organizar a rotina 
doméstica e o espaço residencial; Preencher diariamente o relatório individual de cada usuário fazendo 
constar as atividades realizadas e dados sobre o comportamento, sentimentos e ocorrências; Solicitar 
materiais; Orientar, instruir as regras e limites para a segurança dos usuários dos serviços, bem como 
para o bom funcionamento; Oferecer noções básicas de higiene e saúde aos usuários dos serviços, bem 
como orientar no cuidado nas atividades de vida diária; Acionar imediatamente as coordenações do 
programa nas situações de agravos e riscos aos usuários; Proporcionar espaço de relacionamento, vi-
venciando situações de solidariedade, partilha e limites entre os usuários dos serviços; Zelar pelo patri-
mônio colocado à sua disposição, observando a utilização e a manutenção da casa, jardim, ou qualquer 
equipamento; Participar das programações promovidas, como passeios, treinamentos, aperfeiçoamento 
e cursos de capacitação; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
X -  2241-05 - EDUCADOR FÍSICO - Referência 11 - Ensino Superior Completo com Licencia-
tura Plena na área de Educação Física e Registro no CREF (Conselho Regional de Educação Física): 
Organizar e promover atividades em grupos envolvendo nas unidades de saúde; Avaliar periodicamente 
os usuários atendidos na atividade física da unidade de saúde; Proporcionar atividades recreativas; Re-
alizar Reeducação Postural, Alongamentos Globais, Atividade Aeróbica, Atividades de fortalecimento 
muscular, Atividades cardiorrespiratórias, Atividades de coordenação e equilíbrio; Veicular informação 
que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do 
autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 
pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas 
corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde 
juntamente com as equipes de saúde, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, 
discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro do processo de Educação 
Permanente; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convi-
vência como proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; Capacitar os profissionais, inclusi-
ve os Agentes Comunitários de Saúde - ACS, para atuarem como facilitador no desenvolvimento de Ati-
vidades Físicas/Práticas Corporais; Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades 
desenvolvidas pelas Equipes de Saúde na comunidade; Promover ações ligadas á Atividade Física/
Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; Articular parcerias 
com outros setores da área adstrita, junto com as equipes de saúde e a população, visando ao melhor uso 
dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover 
eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para 
a saúde da população; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XI -  2235-65 - ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- Referência 14 - Ensino 
Superior Completo em Enfermagem  e Registro no conselho de classe: Executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; No nível de 

sua competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar 
cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a con-
tinuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da 
Saúde e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade 
de Saúde da Família; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no 
domicílio; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental, entre outros; Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agen-
tes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; 
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; Manter atualizado o cadastramento 
das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritaria-
mente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comu-
nitários (escolas, associações, entre outros) mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos 
de atenção do sistema de saúde; Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada 
das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulne-
rabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de 
cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção 
e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de noti-
ficação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar reuniões de equipes 
a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização 
dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na 
Atenção Básica; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o  controle 
social; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XII -  2235-10 - ENFERMEIRO AUDITOR - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Enfer-
magem com Especialização em Auditoria e Registro no conselho de classe: Auditar serviços da SMS e 
prestadores de serviço conveniados e contratados, para verificar sua adequação e compatibilidade aos 
requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes, inerentes à organização e ao funcionamento do 
SUS, em consonância com o Sistema Nacional de Auditoria, visando qualidade, eficiência e economi-
cidade na utilização de recursos destinados às ações e aos serviços de saúde; Participar da elaboração 
do Plano Anual das Atividades de Auditoria; Executar outras atividades correlatas que lhe venham a ser 
atribuídas; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XIII -  2235-30 - ENFERMEIRO DO TRABALHO - Referência 14 - Ensino Superior Completo em 
Enfermagem com Especialização em Enfermagem do Trabalho e Registro no conselho de classe: Rea-
lizar vistoria nas empresas causadoras de acidentes e doenças ocupacionais; Identificar as necessidades 
no campo de segurança, higiene e melhoria do trabalho através das observações nos locais de trabalho 
e estudo das condições de segurança e periculosidade; Elaborar e executar planos e programas de pro-
moção e proteção à saúde dos empregados, participando de grupos que realizam inquéritos sanitários, 
estudam as causas de absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, 
procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de tra-
balhadores, investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a continuidade 
operacional e o aumento da produtividade; Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais e não profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos 
riscos e das condições de trabalho do menor e da mulher, para propiciar a preservação da integridade 
física e mental do trabalhador; Elaborar e executar a assistência de enfermagem aos trabalhadores, 
proporcionando-lhes atendimento ambulatorial; Capacitar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de 
roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; Realizar levan-
tamento de dados para pesquisas, tanto dos acidentados como dos doentes ocupacionais atendidos pelo 
PST; Emitir relatório dos acidentes do trabalho graves e fatais atendidos pelo Programa de Saúde do 
Trabalhador; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XIV -  2251-25 - MÉDICO AUDITOR - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medicina 
com Especialização em Medicina Legal e Registro no conselho de classe: Auditar e atuar na verificação 
da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e jurídicas, produzindo ações orientadoras e 
corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às ações e serviços de saúde, adequação, qualidade 
e resolutividade dos produtos e serviços disponibilizados aos cidadãos; Auditar as ações e serviços 
estabelecidos no plano municipal de saúde; Auditar os serviços de saúde sob sua responsabilidade, 
sejam públicos ou privados, contratados e conveniados; Observar e analisar através de exame analítico 
e pericial da legalidade dos atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da 
regularidade dos atos técnicos profissionais praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas, 
integrantes ou participantes do sistema; Observar e analisar através do acompanhamento sistemático 
das atividades desenvolvidas no SUS, de modo a verificar a conformidade dos processos, produtos e 
serviços prestados com as normas vigentes e com os objetivos estabelecidos, e fornecimento dos dados e 
das informações necessárias ao julgamento das realizações e à introdução de fatores corretivos e preven-
tivos; Analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos por consórcio intermunicipal ao qual esteja 
o Município associado; Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de 
dados que permitam ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria conhecer a qualidade, 
a quantidade, os custos e os gastos municipais com atenção à saúde da população; Auditar, avaliar a 
qualidade, a propriedade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos, práticas, procedimentos 
operativos e gerenciais dos serviços de saúde prestados à população, visando a melhoria progressiva da 
assistência de saúde; Realizar o controle e avaliação dos recursos e procedimentos adotados, visando 
sua adequação, qualidade, resolubilidade e melhoria na qualidade em relação à comercialização de 
produtos e da prestação das ações e serviços de interesse à saúde da população; Analisar os relatórios 
do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, os processos e os documentos, plano municipal 
de saúde e relatórios de gestão; Verificar “in loco” as unidades prestadoras de serviço públicas e/ou 
privadas, contratadas e conveniadas do SUS, através da documentação de atendimento aos pacientes e 
usuários e dos controles internos; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade supe-
rior.
XV -  2252-25 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Cirurgia geral e Registro no conselho de classe: Realizar interven-
ções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente implantam órteses e próteses; Realizar 
consultas e atendimentos médicos pré e pós cirúrgicos, desempenhando funções da medicina preventiva 
e curativa; atendimentos, exames, diagnostico; terapêutico e acompanhamento dos pacientes; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XVI -  2251-42 - MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - Referência 15 - Ensino Su-
perior Completo em Medicina  e Registro no conselho de classe: Realizar o cuidado da saúde da popu-
lação adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade de Saúde e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar atividades pro-
gramadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos 
de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade 
de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB; Partici-
par do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo 
a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais 
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clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento 
humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local; Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o 
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; Promover a mo-
bilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o  controle social; Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pela autoridade superior.
XVII -  2251-40 - MÉDICO DO TRABALHO - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medi-
cina com Especialização em Medicina do Trabalho e Registro no conselho de classe: Avaliar o trabalha-
dor e a sua condição de saúde para determinadas funções e/ou ambientes, procurando ajustar o trabalho 
ao trabalhador; indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde, orientan-
do-o, se necessário, no referido processo de adaptação; Conhecer os processos produtivos e ambientes 
de trabalho da empresa atuando com vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção de doença, 
identificando os riscos existentes no ambiente de trabalho (físicos, químicos, biológicos ou outros), 
atuando junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e organização 
do trabalho; Comunicar, de forma objetiva, sobre achados de novos riscos ocupacionais, suspeitos ou 
confirmados; Dar conhecimento, formalmente, aos empresários, comissões de saúde e CIPA´s dos riscos 
existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes técnicos no interesse da saúde do 
trabalhador; Notificar, quando houver suspeita ou comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao 
risco do trabalho, bem como recomendar ao empregador os procedimentos cabíveis; Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XVIII -  2251-70 -  MÉDICO DO PRONTO ATENDIMENTO- Referência 15 - Ensino Superior Com-
pleto em Medicina e Registro no conselho de classe: Prestar assistência médica à população; Executar 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso, de 
ambos os sexos; Orientar e supervisionar equipes auxiliares em atividades específicas; Realizar o pronto 
atendimento médico nas urgências e emergências das intercorrências dos pacientes acompanhados pela 
equipe dentro da resolutividade esperada para o nível local, referenciando quando necessário; Encami-
nhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XIX -  2251-80 -  MÉDICO GERIATRA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medicina 
com Especialização em Geriatria e Registro no conselho de classe: Recepcionar e identificar o paciente, 
explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico em equipe multiprofissional, in-
clusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares 
e coletivos relativos à pessoa idosa, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao acidentado do 
trabalho; emitir atestado de óbito; primeiros socorros e urgências com encaminhamentos; articular os 
recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde da pessoa idosa; Atuar em apoio 
matricial para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela 
autoridade superior.
XX -  2251-85 -  MÉDICO HEMATOLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Hematologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento 
na área de hemoterapia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXI -  2251-09 - MÉDICO NEFROLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medi-
cina com Especialização em Nefrologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento na área 
de nefrologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, rea-
lizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimen-
tos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação 
da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXII -  2251-70 -  MÉDICO - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medicina e Registro 
no conselho de classe: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executa as ações 
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
Realiza consultas e procedimentos na unidade de saúde; Realizar as atividades clínicas correspondentes 
ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Fomentar a criação de grupos de patologias especifica, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos servi-
ços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na unidade de 
saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência; Realizar pequenas 
cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; Verificar e ates-
tar óbito; Atender os casos de urgência /emergência, primeiros socorros, fazendo os encaminhamentos 
necessários; Interpreta exames subsidiários (análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológi-
cos, etc.); Encaminhar às especialidades médicas sempre que necessário, em formulário próprio de 
referência - contra referência; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Uni-
dades de Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
Realizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial 
para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade 
superior.
XXIII -  2251-20 - MÉDICO CARDIOLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Cardiologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento 
na área de cardiologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXIV -  2251-35 - MÉDICO DERMATOLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Dermatologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento 
na área de dermatologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em trei-
namento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades 
de Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Re-
alizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial 
para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade 
superior.
XXV -  2251-55 -  MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo 
em Medicina com Especialização em Endocrinologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendi-
mento na área de endocrinologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes 
em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em 
Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e cura-
tiva; Realizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio 
matricial para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela 
autoridade superior.
XXVI -  2251-65 - MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Com-
pleto em Medicina com Especialização em Gastroenterologia e Registro no conselho de classe: Realizar 
atendimento na área de gastroenterologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coleti-
vos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva 

e curativa; Realizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em 
apoio matricial para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pela autoridade superior.
XXVII -  2252-50 - MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA - Referência 15 - Ensino Superior Com-
pleto em Medicina com Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e Registro no conselho de classe: 
Realizar atendimento na área ginecológica e obstétrica, puerpério, estimular o pré-natal com a pre-
sença do pai e/ou companheiro; Realizar os procedimentos especializados da área como: vulvoscopia, 
colposcopia, biopsia de colo de útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo de útero e de 
condilomatoses, colocação e retirada do DIU, orientação para colocação de diafragma, de preservativo 
feminino e masculino, desde que exista disponibilidade de equipamentos e todos os demais métodos 
contraceptivos; Realizar ações de prevenção e assistência à concepção e anticoncepção com atenção es-
pecial a prevenção da gravidez na adolescência; Realizar ações de vigilância epidemiológica específica 
da saúde da mulher; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXVIII -  2251-03 - MÉDICO INFECTOLOGISTA- Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Infectologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento 
na área de Infectologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXIX -  2251-12 - MÉDICO NEUROLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Me-
dicina com Especialização em Neurologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento na 
área de Neurologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXX -  2252-65 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA- Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Oftalmologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento 
na área de Neurologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXI -  2252-70 - MÉDICO ORTOPEDISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medi-
cina com Especialização em Ortopedia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento na área 
de Ortopedia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, rea-
lizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimen-
tos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação 
da equipe de saúde Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXII -  2252-75 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior 
Completo em Medicina com Especialização em Otorrinolaringologia e Registro no conselho de classe: 
Realizar atendimento na área de Otorrinolaringologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, 
inclusive residentes em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familia-
res e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; Realizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; 
Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas deter-
minadas pela autoridade superior.
XXXIII -  2251-24 - MÉDICO PEDIATRA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medicina 
com Especialização em Pediatria e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento na área de 
Pediatria; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, rea-
lizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimen-
tos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação 
da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXIV -  2251-27 -  MÉDICO PNEUMOLOGISTA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Pneumologia e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento 
na área de Pneumologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em trei-
namento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades 
de Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Re-
alizar atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial 
para capacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade 
superior.
XXXV -  2251-33 - MÉDICO PSIQUIATRA - Referência 15 - Ensino Superior Completo em Medicina 
com Especialização em Psiquiatria e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento na área de 
Psiquiatria; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, rea-
lizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimen-
tos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação 
da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXVI -  2253-20 -  MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA  - Referência 15 - Ensino Superior Com-
pleto em Medicina com Especialização em Ultrassonografia e Registro no Conselho de classe: Realizar 
procedimentos de diagnóstico e terapêutica; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXVII -  2252-85 -  MÉDICO UROLOGISTA- Referência 15 - Ensino Superior Completo 
em Medicina com Especialização em Urologia e Registro no Conselho de Classe: Realizar atendimento 
na área de Urologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXVIII -  2251-15 - MÉDICO VASCULAR  - Referência 15 - Ensino Superior Completo em 
Medicina com Especialização em Vascular e Registro no conselho de classe: Realizar atendimento na 
área de Angiologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treina-
mento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para ca-
pacitação da equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XXXIX -  5153-15 -  MONITOR DE CAPS - Referência 7 - Ensino Médio: Executar tarefas grupais, que 
auxiliam a promover a socialização, expressão e inserção do indivíduo na sociedade, junto com a equipe 
de Saúde Mental do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS. Oferecer oficinas, na sua área de conhe-
cimento e experiência no CAPS; Coordenar as atividades grupais, estruturadas e não estruturadas, com 
a finalidade de promover: socialização, expressão e inserção social; Coordenar e orientar atividades de 
pintura, música, expressão corporal, artesanato, artes plásticas, cerâmicas e outras afins, de acordo com 
núcleos de saber específico; Desenvolver Oficinas de geração de renda, de acordo com os princípios 
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da Economia Solidária; Propiciar oficinas, atividades e estratégias de inclusão e cultural dos usuários, 
valorizando as intervenções que fazem parte da Agenda da Saúde Mental; Ampliar as autonomias e 
habilidades dos usuários, respeitando a diversidade e multiplicidade de ritmo dos mesmos; Elaborar 
lista de materiais e quantitativos necessários para o bom funcionamento de suas atividades; Organizar, 
cuidar e responsabilizar-se pelos materiais de uso diário das oficinas e das atividades realizadas pelos 
usuários; Elaborar e manter exposições dos trabalhos realizados nas oficinas; Registrar os afazeres e 
acontecimentos ocorridos na Oficina. Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade 
superior.
XL -  3222-15 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - Referência 9 - Curso Técnico 
de Enfermagem com especialização em Segurança do Trabalho e Registro no Conselho de Classe: Au-
xiliar na observação sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, nos levantamentos de doenças 
profissionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas; Fazer visitas domiciliares e hospitalares 
nos casos de acidentes ou doenças profissionais; Participar dos programas de prevenção de acidentes, 
de saúde e de medidas reabilitativas; Desempenhar tarefas relativas a campanhas de educação sanitária; 
Preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de médico e de enfermagem do tra-
balho; Auxiliar na realização de inquéritos sanitários nos locais de trabalho; Auxiliar na realização de 
exames pré-admissionais, periódicos, demissionais, e outros determinados pelas normas da instituição; 
Atender as necessidades dos trabalhadores portadores de doenças ou lesões de pouca gravidade, sob su-
pervisão; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes 
à sua função. Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XLI -  3222-45 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - Refe-
rência 10 - Curso técnico de Enfermagem e Registro no Conselho de Classe: Participar das atividades de 
atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associa-
ções e outras); Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Realizar ações de 
educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; Participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Contribuir, participar e realizar ativi-
dades de educação permanente; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atu-
ação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; Manter 
atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando 
as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado da saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) mesmo quando esta necessita de atenção em 
outros pontos de atenção do sistema de saúde; Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Participar de reuniões 
de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de infor-
mação na Atenção Básica; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar 
o controle social .Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XLII -  3224-05 - TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL - Referência 9 -  Curso Técnico em Saúde Bucal 
e Registro no conselho de classe: Executar sob a supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas 
voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo como 
radiografias, limpeza e polimento de dentes, remoção de tártaro, remoção de suturas e inserção de mate-
riais restauradores em cavidades dentárias já preparadas pelo dentista; Controlar estoques e gerenciar a 
manutenção dos equipamentos Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior.
XLIII -  3224-25 - TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - Re-
ferência 10 - Curso Técnico e Saúde Bucal e Registro no conselho de classe: Realizar a atenção em 
saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo 
programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; Coordenar a manutenção e a con-
servação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde 
bucal; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 
Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das 
ações de promoção à saúde; Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na preven-
ção das doenças bucais; Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Realizar 
o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos 
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no preparo cavitário ma-
teriais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indi-
cados pelo cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos 
cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
manuseio e descarte de  produtos e resíduos odontológicos; Participar do processo de territorialização 
e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos e vulnerabilidades; Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema 
de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise 
da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e 
quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros) 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; Realizar 
busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; Participar de reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e ava-
liação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do registro 
das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; Promover a mobilização e a participação 
da comunidade, buscando efetivar o  controle social; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pela autoridade superior.
XLIV -  3251-15 - TÉCNICO EM FARMÁCIA - Referência 9 - Curso Técnico em Farmácia: Realizar, 
sob supervisão do profissional farmacêutico, tarefas de dispensação, controle, armazenamento e trans-
porte de produtos farmacêuticos e realizar demais atividades correlatas; Receber, conferir e controlar o 
estoque dos produtos farmacêuticos recebidos na unidade; Acondicionar medicamentos, em seus respec-
tivos armários e prateleiras mantendo-os sob controle; Preparar identificação dos itens de medicamentos 
nas prateleiras e armários; Prestar orientações à população sobre a receita dispensada; Zelar pela con-
servação dos medicamentos, matérias-primas e aparelhagem; Participar eventualmente de campanhas 
sanitárias, fornecendo esclarecimentos à população Executar outras tarefas correlatas determinadas pela 
autoridade superior.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.                                                                               

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos onze dias de setembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK 

SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 582, DE 8 DE SETEMBRO 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 36530/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Designar os funcionários abaixo relacionados para compor o Grupo Condutor Municipal da Rede 
Cegonha:
I -  Dan Iuri dos Santos Cabreira – Representante do Hospital Regional de Itapetininga;
II -  Maria Aparecida Perez – Representante da Pastoral da Criança;
III -  Maria Esther Z. Cintra – Médica Pediatra;
IV -  Miriam Akiti Rodrigues – Enfermeira;
V -  Monica Terezinha Alberti Tanabe – Coordenadora Médica;
VI -  Olivia de Fátima Nascimento da Costa – Agente de Fiscalização;
VII -  Patrícia Nazareth Fonseca Motta – Enfermeira.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 583, DE 8 DE SETEMBRO 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 36641/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maria Emilia da Silva Pereira Almeida, Auxiliar Administrati-
vo Escolar, Ref. 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04/09/2014.
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 584, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal de Itapetininga usando de suas atribui-
ções legais, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Maria Angela Turelli Martinho Contadora da Prefeitura, C.R.C. nº 182.285/0-
3 e a Senhora Mônica Pereira Lopes Takahashi engenheira CREA nº 5062080122, para exercerem as 
funções de Gestor e Responsável Técnico do convênio a ser firmado com a Secretaria de Estado da 
Cultura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 585, DE 10 DE SETEMBRO 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 em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 16 DE SETEMBRO DE 2014, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– MOTORISTA– Ref. 7

NOME       CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ TORRES FIGUEIREDO JUNIOR     5º
EDSON LUIZ SILVA PRESTES      6º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 586, DE 10 DE SETEMBRO 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 em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 16 DE SETEMBRO DE 2014, 
tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no 
cargo abaixo relacionado:-
Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA– Faixa 4 
NOME       CLASSIFICAÇÃO
LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES    3º
TATIANE GONÇALVES DE ANDRADE DE LIMA    4º
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 587, DE 10 DE SETEMBRO 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 Samira Aparecida dos Santos Albuquerque, do cargo em comissão de Dire-
tor, Ref. V, lotada na Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, a partir de 11/09/2014.
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 588, DE 10 DE SETEMBRO 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 Nelson Francisco de Almeida, no cargo em comissão de Diretor, Ref. V, 
lotada no Departamento de Trânsito, junto a Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, a partir de 
11/09/2014.
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 589, DE 10 DE SETEMBRO 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 Samira Aparecida dos Santos Albuquerque, 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 11 de setembro de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 495, de 6 de agosto 
de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

PORTARIA Nº 590, DE 11 DE SETEMBRO 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 37412/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Demitir, a pedido, a Senhora Karen Antunes Bisof, Escriturária, do Processo Seletivo Simplifi-
cado, Edital nº 001/2013, lotada na Secretaria da Saúde, a partir de 10/09/2014.
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 591, DE 11 DE SETEMBRO 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 37353/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, 
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Berenice Maciel Bicudo, Auxiliar de Educação, 
Ref. 07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 20/08/2014, nos termos do art. 135, da Lei Com-
plementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 592, DE 11 DE SETEMBRO 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 37369/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Janaine de Fátima Soares de Ramos, 
Agente Comunitário de Saúde, Ref. 05-B, lotada na Secretaria de Saúde, a partir de 15/09/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 17, de 03/01/2013, 
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 593, DE 11 DE SETEMBRO 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 37686/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Thais Souza e Silva, Psicóloga, Ref. 11, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 10/09/2014.
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 594, DE 11 DE SETEMBRO 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 37726/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Gleice Rafaela Rodrigues dos Santos, Agente de Fiscalização, 
Ref. 08, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 10/09/2014.
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 DE AUDIêNCIA PúBLICA
A prefeitura do município de itapetininga - sp, em cumprimento ao disposto no § 4º, do art. 9º, da lei 
complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal, torna público  que realizará 
audiência pública para avaliação de metas fiscais do 2º quadrimestre do exercício de 2014, no dia 30 de 
setembro de 2014, às 10 horas, no novo prédio da câmara municipal de itapetininga, no plenário hum-
berto pellegrini, localizado à praça dos três poderes, jardim marabá, itapetininga – sp.

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE CHAMAMENTO – PROJOVEM URBANO – 003/2014
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca as candidatas habilita-
das no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2013, abaixo relacionado, para que compareçam munidas 
dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 15 a 19 de setembro de 2014, no horário das 
09h00min às 17h00min, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº. 1000 – 
Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse na nomeação para regime CLT.
Cargo: Educador de Ciências Naturais 
NOME              RG  CLASSIFICAÇÃO
Ana Lúcia Goulart Carneiro            19.438.501-2        3º
O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência sem direito de recurso ad-
ministrativo.
Itapetininga, 12 de setembro de 2014.

PROF. ALDO JOSÉ CAMARGO
COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
AUTOS Nº. 09/2012 - SNJ

EDITAL DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Ao servidor público municipal Isaías Simplício Soares da Silva, vigia, lotado junto à Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Finanças. A Comissão Processante Permanente, composta pelos servidores 
ocupantes de cargos efetivos do Poder Público Municipal, Débora Cristina Machado; Izilda Esteves 
Riganti e João Batista de Siqueira Santos, todos regularmente nomeados por ato do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito do Município de Itapetininga, promove, por meio da presente, a CITAÇÃO de Vossa 
Senhoria, para que tome ciência pessoal de que foi instaurado processo administrativo disciplinar, posto 
que, segundo apurado através da Sindicância Administrativa nº. 16/2012, bem como através do Processo 
Administrativo Disciplinar em epígrafe, Vossa Senhoria encontra-se afastado de suas funções públicas 
desde 30 de outubro de 2011, não retornando, desde então, ao serviço. Apurou-se durante a instrução 
processual que Vossa Senhoria esteve recluso em estabelecimento prisional, porém, encontra-se em 
liberdade desde 21 de julho de 2014, deixando de retornar, ainda, ao serviço. Para a instrução do feito 

ficou designada a Comissão Processante Permanente vinculada à Secretaria de Negócios Jurídicos, 
composta por servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder Público Municipal, Débora Cristina 
Machado; Izilda Esteves Riganti e João Batista de Siqueira Santos, todos regularmente nomeados por 
ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, através da Portaria nº. 819, de 20 de dezembro 
de 2013, com as alterações dadas pela Portaria nº. 313, de 29 de abril de 2014. A suposta conduta do 
servidor viola, em tese, o dever funcional previsto no artigo 210, inciso III (“observar as normas legais 
e regulamentares”), da Lei Complementar nº. 26, de 27 de junho de 2008 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Itapetininga). Os atos cometidos podem configurar causa de aplicação de pena 
administrativa de demissão, nos termos do artigo 230, inciso III (“abandono de cargo”), do mesmo di-
ploma legal supracitado. Em consequência, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO de que foi designado o 
dia 19 de setembro de 2014, às 10:00 horas, para audiência de interrogatório, devendo Vossa senhoria 
comparecer com defensor (advogado) devidamente constituído, apresentar defesa escrita, juntar docu-
mentos que dispuser, bem como arrolar testemunhas a serem ouvidas oportunamente, salientando que 
as mesmas deverão comparecer independentemente de intimação. Por fim, cumpre-nos informar que a 
solenidade será realizada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, situada no Paço Municipal. O 
não comparecimento de Vossa Senhoria, sem causa justificável, importará no decreto de revelia, com o 
regular prosseguimento do feito.
Itapetininga/SP, 08 de setembro de 2014.

DÉbORA CRISTINA MAChADO
MEMBRO

IzILDA ESTEvES RIGANTI
MEMBRO

JOÃO bATISTA DE SIqUEIRA SANTOS
MEMBRO

VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 11SETEMBROS 2014.

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS à SAúDE LAUDA Nº 26. 
DEFERIMENTO : DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL- ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot.2506/2014.Proc. 0369/2014. Atividade - serv. ambulante de alimento - PAULO YAGO OLIVEIRA 
FR. SALGADOS - ME).
(Prot.2507/2014.Proc. 0368/2014.Atividade - serv. de ambulante de alimento -PAULO YAGO OLIVEI-
RA FR. SALGADOS -  ME).
(Prot.2578/2014.Proc. 0383/2014.Atividade - serv. de ambulante de alimento - RENATO PEREIRA - 
MEI).
(Prot.2578/2014.Proc.0382/2014. Atividade -  lanchonete - REINALDO JOSÉ GAIOTTO MEI).
(Prot.2567/2014.Proc. 03812014.Atividade - lanchonete -  CICERA DE SOUSA - MEI).
(Prot. 2519/2014.Proc.0371/2014.Atividade - lanchonete -  VIVIANE FERNANDA SOARES SEA-
BRA -MEI).
(Prot. 2444/2014.Proc.0355/2014.Atividade - restaurantes - MAESTRO HAMBURGUEIRA LTDA -  
ME).
(Prot.2539/2014.Proc.0372/2014.Atividade -  bar -  HELENA BERNARDINO RODRIGUES DA SIL-
VA- MEI).
(Prot. 1387/2014.Proc.0174/2014.Atividade - mercearia - MARIA CLEIDE DE ALMEIDA ITPETI-
NINGA - ME).
(Prot. 2483/2014.Proc. 0361/2014.Atividade - minimercado - JOSÉ H. DO NASCIMENTO SOARES 
-  ME).
(Prot. 2614/2014.Proc. 0391/2014.Atividade -  bar - JOSÉ ADRIANO DE MORAES TERRA -  ME).
(Proc.2601/2014.Proc. 0389/2014.Atividade - comerc. Varej. de doces - MICHELE A.J. DOS SANTOS 
- ME).
CANCELAMENTO: DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NA ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot. 2486/2014.Proc.0363/2004.Atividade -  lanchonete - MARIA LUCIA DOMINGUES-  MEI).
(Prot.2559/2014.Proc. 0378/2014.Atividade - pizza serv. De alimentação - CRISTIANE MARIA MAR-
QUES GAVIÃO – ME). 
 (Prot.0159/2014.Proc. 0590/2006.Atividade - panificadora - JOSÉ PEREIRA FILHO PADARIA - ME).
 (Prot.0158/2014.Proc. 0197/2009.Atividade -  comerc. Ambulante - AIRTON RODRIGUES).
(Prot.0156/2014.Proc. 0234/2013.Atividade - restaurante - CIRINEO FRANCO MASSAS LTDA - ME).
 (Prot.0160/2014.Proc. 0380/2014.Atividade - comerc. Varejo. De doces - MATHEUS HOSHINO DA 
COSTA BARROS - ME).
(Prot.0161/2014.Proc. 0410/2013.Atividade -  lanchonetes - JOSUE JUHASS).
(Prot. 2613/2014.Proc. 0081/2013.Atividade - bar - SELMA PENYEADO BAR - ME).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ENDEREÇO ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot. 2546/2014.Atividade - comerc. De ama. De alimentação -  PATRICIA DIAS RODRIGUES).
 CANCELAMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.2553/2014.Atividades -  cons. médico - JOSÉ ANTONIO FRANCO FERREIRA).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ASSUNÇÃO DE RESP. LEGAL.
(Prot.2543/2014. LUCAS SORGON - ÓPTICA LAÉRCIO VIRGILIO LTDA - ME).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: RAZÃO SOCIAL ÁREA DA SAÚDE.
(Prot. 2543/2014.DIRCE PERES PEGORETTI - ME / ÓPTICA LAERCIO VIRGÍLIO LTDA - 
ME). 
 (DEFERIMENTO:  LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL ÁREA DA SAÚDE.
 (Prot.2367/2014.Proc.0339/2014.Atividade - nutrição -  PATRICIA DE MELLO GONÇALVES LO-
PES).
(Prot. 2291/2014.Proc. 0324/2014. Atividade - cabeleireiros - ROSEMEIRE CRISTIANA CUBAS).
(Prot. 2478/2014.Proc. 0359/2014.Atividade - FERNANDO JOSÉ SECANHO).
DEFERIMENTO: DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO- ÁREA DA SAÚDE. 
(Prot. 2542/2014. Proc.0435/1998.Atividade - cons. médico - JOSÉ GABRIEL DE MEIRA).
(Prot.2373/2014.Proc. 0481/2010.Atividade - artigos ópticos -  ÓTICA CIENTÍFICA LIMA LTDA - 
ME).
(Prot.2185/2014.Proc. 0066/2003.Atividade - cons. médico - CIRO CHEQUE DE CAMPOS JUNIOR).
(Prot. 2511/2014.Proc. 0014/2003.Atividade -  cons. odontológico com RX -  LUIZA EUGENIA CAR-
DOZO KANAJI).
(Prot. 2497/2014.Proc. 0067/20056.Atividade - cons. odontológico - ALINE PORTO ANTUNES COR-
REA). 

GERALDO   FORTES SObRINhO
DIRETOR DA VIGILâNCIA SANITÁRIA                                                                                       

ADULES CEREJO DIAS, Comandante da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os termos do Decreto nº 1.021, de 01 de março de 2013, que instituiu a LÁUREA DE 
MÉRITO PESSOAL para os integrantes da Guarda Civil Municipal de Itapetininga, resolve:
Art. 1º Conceder aos Guardas Civis Municipais abaixo relacionados, Láurea de Mérito Pessoal em 3º 
Grau – Bronze, em virtude dos excelentes trabalhos desenvolvidos e ocorrências bem sucedidas durante 
os anos de 2009 a 2013 e, por terem em 04 de setembro de 2014, em uma ação rápida e coordenada, im-
pedindo que adolescentes furtassem motocicletas que estavam estacionadas próximo ao Paço Municipal, 
apreendendo três adolescentes, um simulacro de revólver calibre 38 e uma chave mixa, demonstrando 
dessa forma compromisso com a causa pública:
Guarda Municipal João Camilo de Souza Vaz 
Guarda Municipal Catarina Aparecida Nanini Motta
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Guarda Municipal Mario Alexandre Bianchi de Almeida
Guarda Municipal Fernando Augusto Gonçalves
Guarda Municipal Bruna de Albuquerque Santos 
Art. 2º As Láureas de Mérito Pessoal serão entregues em data oportuna.

ADULES CEREJO DIAS
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PORTARIA GCM Nº 008/14, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
O Comandante da Guarda Civil Municipal Adules Cerejo Dias, no uso de suas atribuições legais, após 
a devida apuração, decide ARQUIVAR a Sindicância nº 02/2014, em que eram sindicados os servidores 
A.P.R. matrícula 7350 e L.C.L. matrícula 7414.

ADULES CEREJO DIAS
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
81/2014- PROCESSO N°. 154/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI-
MENTO DE PEDRA RACHÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O 
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos, ao analisar o Termo de Homologação do processo 
em epígrafe, verificou a necessidade de RETIFICAÇÃO do mesmo em relação ao descritivo objeto 
licitado no que tange ao valor unitário do item de nº. 01 como segue abaixo: 
Fica RETIFICADO a homologação em relação ao valor unitário do item de n°1. 
Onde se lê:
1-ANTONIO CARLOS ALVEZ SALTO DE PIRAPORA ME  CNPJ: 00.159.506/0001-48

ITEM QUANT UN. DESCRIÇÃO VR UNIT VR. TOTAL

01 2.000 TON. PEDRA RACHÃO - DEVERÁ POSSUIR GRÃOS COM DIâMETRO 
COMPREENDIDO EM 100 A 250 MM, A PORCENTAGEM DAS SUBS-
TâNCIAS NOCIVAS OU IMPUREZAS, TAIS COMO: TORRÕES DE 
ARGILA, MATÉRIA ORGâNICA OU CARBONOSA, DEVERÁ SER 
INFERIOR A 0,5% (MEIO PORCENTO)

R$ 57.000,00 R$ 114.000,00

Leia-se:
1-ANTONIO CARLOS ALVEZ SALTO DE PIRAPORA ME  CNPJ: 00.159.506/0001-48

ITEM QUANT UN. DESCRIÇÃO VR UNIT VR. TOTAL

01 2.000 TON. PEDRA RACHÃO - DEVERÁ POSSUIR GRÃOS COM DIâMETRO 
COMPREENDIDO EM 100 A 250 MM, A PORCENTAGEM DAS SUBS-
TâNCIAS NOCIVAS OU IMPUREZAS, TAIS COMO: TORRÕES DE 
ARGILA, MATÉRIA ORGâNICA OU CARBONOSA, DEVERÁ SER 
INFERIOR A 0,5% (MEIO PORCENTO)

R$ 57,00 R$ 114.000,00

Ficam mantidas as demais informações homologatórias do processo em epígrafe.                        
Itapetininga, 02 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 128/2014 – PROCESSO N°. 
206/2014 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE 05 motocicletas zero km para o setor de fiscalização, através 
do recurso PNAFM - Secretaria Municipal De Administração e Finanças. Comunico através deste a 
SUSPENSÃO da sessão marcada para o dia 17.09.2014 às 14:00 horas, para a análise da impugnação ao 
edital realizada pela empresa Latina Motors Comércio Exportação e Importação Ltda. Após a análise do 
mesmo e realizadas as adequações que forem necessárias será remarcada nova data para a realização da 
sessão pública, procedendo-se com a respectiva publicação para o conhecimento público.   O pre-
sente comunicado está disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitação no ícone Pregão 
Presencial.  
Itapetininga, 11 de setembro de 2014. 

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO

REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 – PROCESSO Nº 032/2014
OBJETO: contratação de empresa de engenharia com fornecimento de material e mão de obra para a 
execução de serviços de reforma e ampliação das Unidades de Saúde do Município, conforme Convênio 
com o Ministério da Saúde, Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portarias nº 
2.814 de 29/11/2011 e 1.170 d e05/06/2012. Com base no parecer da Comissão Permanente de Licita-
ções e da Secretaria de Saúde, esta solicita a revogação do processo, uma vez que as sessões de aber-
tura realizadas nos dias 07/03 e 07/07/2014 foram desertas pela não presença de licitantes e por isso a 
Secretaria solicitante optou pela realização de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso V 
da Lei Federal n 8.666/93. No uso das atribuições legais a mim conferidas e nos termos do artigo 49 da 
referida lei, declaro REVOGADO o referido certame. 
Itapetininga, 02 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

ESCLARECIMENTO Nº 01 DA CONCORRêNCIA PúBLI-
CA Nº 05/2014 - PROCESSO Nº 225/2014 

OBJETO: contratação de empresa especializada visando a implantação e operação de um conjunto de 
serviços relativos a transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varri-
ção e de feiras livres do município de Itapetininga, conforme especificações dos anexos constantes do 
processo. Fica RETIFICADO o anexo III do edital (modelo de planilha de proposta) que está na página 
22, sendo que a quantidade correta total é de 3.000 (toneladas), conforme o quantitativo apontado na 
planilha orçamentária constante do anexo II (planilha orçamentária) do referido edital. 
O termo de retificação está disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao - ícone To-
mada de Preços. 
Itapetininga, 08 de setembro de 2014. 

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO E DIRETOR.

RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DAS TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 18/2014 - PROCESSO Nº 220/2014 

OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recapeamento asfáltico 
(material e mão de obra) na Rua Lucas Nogueira Garcês, no trecho entre a Rua Itaboraí Marcondes 
e a Rua Vicente Rodrigues Furtado – Convênio com a Secretaria Estadual de Planejamento e Desen-
volvimento Regional – Unidade de Articulação com Municípios Programa de Infraestrutura Urbana e 
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2014 – PROCESSO Nº 132/2014 – OBJETO: Contratação de Empresa 
de Engenharia para Execução dos Serviços de Recapeamento Asfáltico (aplicação de pintura de ligação, 
capa asfáltica (CBUQ), sinalização viária horizontal e vertical, rampas de acessibilidade no passeio e 
sarjetões para escoamento de águas pluviais) nas ruas; Camila Moreli, Roque Cesário Albino e Avenida 
Emílio Nastri na Vila Nastri I, Ruas: José Cardoso Daniel, Fioravanti Stefani, Maria José Santos Do-
mingos, Milton Sales, Antonio Marques, José Machado E Pedro Olegário Na Vila Célia, Ruas: Maria 
Aparecida Camargo Prestes, Olímpio Mariano, Abigail Holtz, Antonio Ribeiro dos Santos e Cristóvão 
Colombo na Vila Mazzei E Recapeamento Asfáltico (Material e Mão de Obra) nas Ruas: João Galdino 

Camargo e Manoel Rodrigues no Distrito do Rechã, objeto do Contrato Nº 1004245-97, SICONV Nº 
783620/2013, Repasse do Governo Federal Através do Ministério das Cidades – Caixa Econômica Fe-
deral e Contra Partida do Município. Fica retificado os editais em seus itens 8.1.3.2.1 excluindo-se a o 
trecho com a exigência específica da comprovação de execução de serviços similares através de funda-
ção, estrutura de concreto armado pré-moldado ou convencional, estrutura metálica, laje pré-moldada, 
tendo em vista que não condiz com o objeto dos certames licitatórios, pois se tratam de serviços de 
recapeamento asfáltico e demais serviços correlatos. Isto posto, permanecem mantidas as demais infor-
mações dos editais, assim como as suas respectivas datas de abertura. O presente esclarecimento está 
disponibilizado no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone – Tomada de Preços. 
Itapetininga, 09 de setembro de 2014. 

PAULO CÉSAR DE PROENÇA 
WEISS PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2014
CONTRATADA: Rolim Transportes LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
PROCESSO Nº: 218/2014 MODALIDADE: Dispensa nº 45/2014 OBJETO: contratação de linha emer-
gencial para a prestação de serviços de transportes de alunos do ensino fundamental da Emeif Profª 
Adriana Porto Rocha, Distrito do Morro do Alto, Bairros Boa Vista de Cima/Pinhalzinho/Pasto Velho/
Morro do Alto, através de veiculo com capacidade mínima de 15 lugares, com o percurso de 250 km/dia 
num total de 22.500 km de segunda a sexta feira – Secretaria Municipal de Educação. VALOR TOTAL: 
R$ 56.250,00. VIGÊNCIA: 90 dias. ASSINATURA: 05.09.2014. 
Itapetininga, 10 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO PRORROGAÇÃO ADITIVO N° 011 DO CONTRATO N.º 01/2011
CONTRATADA: Nancy Aparecida Lopes de Albuquerque Itapetininga ME. CONTRATANTE: Prefeitu-
ra Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 190/2010 PROCESSO n.º 265/2010 
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza com mão de obra e 
fornecimento de materiais para equipamentos necessários para a realização dos serviços para as unida-
des escolares de ensino fundamental, infantil, UAB e Fatec – Secretaria de Educação VALOR TOTAL: 
R$ 945.794,71. VIGÊNCIA: 03 meses. ASSINATURA: 03.09.2014. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 
57, II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Itapetininga, 10 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO N° 004 DO CONTRATO N.º 134/2012
CONTRATADA: Auto Posto BR 65 LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga 
MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 120/2012 PROCESSO n.º 180/2010 OBJETO: contratação de 
empresa para o fornecimento de combustíveis (diesel s-50 e arla 32) para os veículos da frota municipal 
no município de Itapetininga – Secretaria de Obras e serviços VALOR TOTAL: R$ 333.125,00. VIGÊN-
CIA: 12 meses. ASSINATURA: 25.08.2014. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores. 
Itapetininga, 10 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO N° 001 DO CONTRATO N.º 53/2013
CONTRATADA: Galo Dourado Transporte Escolar LTDA - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 57/2013 PROCESSO n.º 89/2013 OBJETO: 
contratação de empresa de transporte para alunos do ensino fundamental das redes estadual e municipal 
de ensino. Linha: Chapadinha/Vila Nastri II/ Jardim Colombo, para as escolas do Central Parque 4L e 
Centro, Apae XI, Gramadinho, Biscoito Duro, Conceição, São Roque, Varginha– Secretaria de Educa-
ção VALOR TOTAL: R$ 59.148,00. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 08.09.2014. FUNDAMEN-
TO LEGAL: artigo 65, § 8º e Artigo 40 XI ambos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Itapetininga, 10 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N.º 140/2013
LOCADORA: Lourdes Luiz Canto. LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDA-
DE: Dispensa n.º 69/2013 PROCESSO n.º 266/2013 OBJETO: onde funciona a Base da Equipe de 
Controle de Vetores do Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal – Secretaria de Saúde 
pelo valor mensal de R$ 1.429,63, totalizando o valor deste termo de prorrogação e reajuste em R$ 
17.155,56. VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 14 de setembro de 2014 e com término previsto para 13 
de setembro de 2015. Retifica-se a cláusula quinta - DO PREÇO E REAJUSTE, do Termo de Contrato 
de Locação de Imóvel Não Residencial, passando a ter o seguinte texto: “ANUAL, a contar da data do 
início da vigência da locação, aplicando-se a variação do Índice IGP - M da FGV, no mês do vencimen-
to. Se no mês da assinatura do aditamento contratual não houver sido publicado o índice referido e sua 
variação, será usada a última variação divulgada dos últimos 12 (doze) meses. Caso ocorra alteração na 
legislação de modo a permitir redução da periodicidade do reajuste de aluguel, essa nova condição será 
objeto de análise e se houver consenso a celebração de aditivo contratual entre as partes.” ASSINATU-
RA: 14.09.2014. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, § 8º e Artigo 40 XI ambos da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
Itapetininga, 10 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO N.º 01 DO CONTRATO N.º 65/2013
CONTRATADA: Fundação Getúlio Vargas - FGV. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga MODALIDADE: Dispensa n° 24/2013 PROCESSO N°: 150/2013. OBJETO: Prestação de ser-
viços de assessoria da redefinição da estrutura organizacional da Prefeitura, Elaboração do plano de 
carreira do magistério e revisão dos estatutos do quadro geral, guarda municipal e magistério. PROR-
ROGAÇÃO: 60 dias. ASSINATURA: 17.07.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 2º da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
Itapetininga, 11 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2014
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CONTRATADA: Sérgio Vieira de Brito Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
PROCESSO Nº: 188/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 103/2014 OBJETO: Aquisição de 
equipamentos diversos (refrigerador vertical, televisor LCD, bebedouro, ventilador, aquecedor portátil 
e ar condicionado), para atender as necessidades da unidade básica de saúde da Vila Mazzei recém cons-
truída. VALOR TOTAL: R$ 8.640,00. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias 
da Secretaria Municipal de Saúde. ASSINATURA: 01.09.2014 VIGÊNCIA: 06 meses. 
Itapetininga, 11 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 40/2014
CONTRATADA: Proposta Engenharia Ambiental Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. MODALIDADE: Dispensa n° 23/2014 PROCESSO N°: 72/2014. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada visando a implantação e operação de um conjunto de serviços relativos a trans-
porte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição e de feiras livres do 
Município de Itapetininga. ADITAMENTO: Aditivo de 10% sobre o valor de R$ 1.691.952,00 passando 
a R$ 1.861.147,20. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente. ASSINATURA: 22.08.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 
1.º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 33429/1/2014. 
Itapetininga, 11 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2014
CONTRATADA: Orozimbo de Oliveira Pinto Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapeti-
ninga. PROCESSO Nº: 188/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 103/2014 OBJETO: Aquisi-
ção de equipamentos diversos (refrigerador vertical, televisor LCD, bebedouro, ventilador, aquecedor 
portátil e ar condicionado), para atender as necessidades da unidade básica de saúde da Vila Mazzei 
recém-construída. VALOR TOTAL: R$ 18.542,00. A execução do termo será por conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. ASSINATURA: 01.09.2014 VIGÊNCIA: 06 meses. 
Itapetininga, 11 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTêNCIA COM POR DESCUMPRIMEN-
TO DAS CLáUSULAS DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 83/2013

Processo n.º 124/2013: referente ao descumprimento da exigência de substituição de veículo por outro 
com a mesma capacidade da empresa VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA EPP, com fundamento 
no artigo 87.º da Lei n.º 8.666/63 e na Cláusula XIV do edital, o Sr. Prefeito aplica a penalidade de AD-
VERTÊNCIA. Itapetininga, 09 de setembro de 2014. Luis Antonio Di Fiori Fiores Costa.
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 152/2014 - LOCADORES: André Pompeu Piza Saad 
e José Paulo dos Santos Prestes Filho. LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCES-
SO Nº: 252/2014 MODALIDADE: Dispensa nº 47/2014 OBJETO: Locação não residencial para uso 
da Central de Arquivamento de Documentos da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R$ 
27.396,00. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal 
de Administração. ASSINATURA: 01.09.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. Itapetininga, 11 de setembro de 
2014. LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA Prefeito Municipal.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2014 - Processo n°. 
221/2014, que objetiva contratação de empresa para O FORNECIMENTO DE fralda geriÁtrica para o 
fundo social de solidariedade - secretaria MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA de registro DE preçoS), 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSP. SOC CNPJ: 61.418.042/0001-31

Item Qtde Unid Descrição Marca  Valor Unitá-rio VALOR TOTAL

01 3.840 UN FRALDA GERIATRICA TAMANHO P PESO 
ENTRE 30 A 40 KG. fralda deverá possuir 
formato anatômico, alto grau de absorvência, 
camada interna de gel retentor de umidade, bar-
reira contra vazamentos, deverá ser composta 
de fibras de celulose antialérgica e atóxica em 
contato com a pele, filme de polietileno, adesi-
vo termoplástico, fios de elastano, fitas adesivas 
de cada lado. O produto deverá ser acondicio-
nado em embalagem impermeável, em pacotes 
com o número de unidades compatíveis com o 
total solicitado. Na embalagem deverá constar 
externamente a identificação, data de fabricação 
e validade, lote, procedência, informações do 
fabricante, ter registro no ministério da saúde, 
ter instruções de uso da fralda, ter o telefone do 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 
Todas as embalagens deverão estar lacradas.

MASTER-FRAL R$ 0,63 R$ 2.419,20

MEDI HOUSE IND. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP CNPJ: 48.939.276/0001-66
Item Qtde Uni-

dade 
Medi-

-da

Descrição Marca  Valor Unitá-rio VALOR TOTAL

02 9.000 UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GG 
ACIMA DE 90 KG. Fralda Descartável Geriá-
trica tamanho GG (Peso acima de 90 kg). A fral-
da deverá possuir formato anatômico, alto grau 
de absorvência, camada interna de gel retentor 
de umidade, barreira contra vazamentos, deverá 
ser composta de fibras de celulose antialérgica e 
atóxica em contato com a pele, filme de polie-
tileno, adesivo termoplástico, fios de elastano, 
fitas adesivas de cada lado. O produto deverá 
ser acondicionado em embalagem impermeável, 
em pacotes com o número de unidades compa-
tíveis com o total solicitado. Na embalagem 
deverá constar externamente a identificação, 
data de fabricação e validade, lote, procedência, 
informações do fabricante, ter registro no minis-
tério da saúde, ter instruções de uso da fralda, 
ter o telefone do SAC (Serviço de Atendimento 
ao Consumidor). Todas as embalagens deverão 
estar lacradas.

MEDIFRAL R$ 0,88 R$ 7.920,00

03 28.800 UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, 
TAMANHO G, PESO ENTRE 70 A 90 KG 
Fralda Descartável Geriátrica tamanho G (Peso 
entre 70 e 90 kg). A fralda deverá possuir for-
mato anatômico, alto grau de absorvência, ca-
mada interna de gel retentor de umidade, bar-
reira contra vazamentos, deverá ser composta 
de fibras de celulose antialérgica e atóxica em 
contato com a pele, filme de polietileno, adesivo 
termoplástico, fios de elastano, fitas adesivas de 
cada lado. O produto deverá ser acondicionado 
em embalagem impermeável, em pacotes com 
o número de unidades compatíveis com o total 
solicitado. Na embalagem deverá constar ex-
ternamente a identificação, data de fabricação 
e validade, lote, procedência, informações do 
fabricante, ter registro no ministério da saúde, 
ter instruções de uso da fralda, ter o telefone do 
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 
Todas as embalagens deverão estar lacradas.

MEDIFRAL R$ 0,82 R$ 23.616,00

04 20.160 UN FRALDA GERIATRICA TAMANHO M PESO 
ENTRE 40 A 70 KG. Fralda Descartável Geriá-
trica tamanho M (Peso entre 40 e 70 kg). A fral-
da deverá possuir formato anatômico, alto grau 
de absorvência, camada interna de gel retentor 
de umidade, barreira contra vazamentos, deverá 
ser composta de fibras de celulose antialérgica e 
atóxica em contato com a pele, filme de polie-
tileno, adesivo termoplástico, fios de elastano, 
fitas adesivas de cada lado. O produto deverá 
ser acondicionado em embalagem impermeável, 
em pacotes com o número de unidades compa-
tíveis com o total solicitado. Na embalagem 
deverá constar externamente a identificação, 
data de fabricação e validade, lote, procedência, 
informações do fabricante, ter registro no minis-
tério da saúde, ter instruções de uso da fralda, 
ter o telefone do SAC (Serviço de Atendimento 
ao Consumidor). Todas as embalagens deverão 
estar lacradas.

MEDIFRAL R$ 0,83 R$ 16.732,80

Itapetininga, 04 de setembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2014
Processo n°. 179/2014, que objetiva a contratação de empresa especializada para análise, desenvolvi-
mento, instalação, atualização e manutenção do sistema de informação que integram os módulos do 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 Regional de Itapetininga, conforme descritivo 
no anexo I, período de 12 meses – Secretaria de Saúde, HOMOLOGO todo o procedimento realizado 
que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
LCI TECNOLOGIA DE INFORMATICA – ME CNPJ:  07.842.978/0001-40

ITEM QUANT UN DESCRIÇÃO VR UNIT.

01 01 UN Análise, desenvolvimento, instalação, atualização e manutenção de sistema de 
informação que integra os módulos conforme descritivo em anexo, por um perí-
odo de 12 (doze) meses.

R$ 39.000,00

Itapetininga, 04 de setembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2014
Processo n°. 195/2014, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE 
PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO – LINHA BARRETOS, RIBEIRÃO PRE-
TO E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ATRAVÉS DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 
LUGARES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), HO-
MOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
MARCIO FERNANDES DA SILVA LOCADORA E TRANSPORTE - ME  CNPJ: 07.309.991/0001-38

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO VALOR U. VALOR T.

01 216.000 KM TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEÍCULO COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 28 (VINTE E OITO) LUGARES PARA TRANSPORTE DE 
PESSOAS PARA CIDADE DE BARRETOS, RIBEIRÃO PRETO E SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO. O PERCURSO SERÁ COMPOSTO PELO HOS-
PITAL PIO XII, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, RIBEIRÃO PRETO PRETO 
E HOSPITAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. A CONTRATADA DEVERÁ 
FORNECER MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO.

R$ 1,62 R$ 349.920,00

Itapetininga, 05 de setembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2014
Processo n°. 227/2014, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMPREENDENDO: PLANEJA-
MENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS NO CONCURSO DE PRO-
VAS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS CRIADOS NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 78, DE 
22/07/2014 PARA A ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DE SAÚDE, HOMOLOGO 
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 07.708.814/0001-24

Ítem Quant. Unid Descrição VALOR TO-
TAL
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01 01 SV PARA CARGOS EFETIVOS DE NÍVEIS SUPERIORES COMPLETOS, TÉCNICOS, 
ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL COMPLETO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
CONSTITUEM OBJETO DO SERVIÇO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
-ELABORAÇÃO DE EDITAL; 
-PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO;
-ACOMPANHAMENTO DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET;
-ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RESUL-
TADOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO;
-ACOMPANHAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM O PE-
DIDO DE ISENÇÃO DEFERIDO OU INDEFERIDO;
-DIVULGAÇÃO ESTATÍSTICA E RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS;
-CADASTRAMENTO E ALOCAÇÃO DOS CANDIDATOS POR LOCAL DE PROVA;
-PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E 
DISSERTATIVAS EM TODAS AS FASES;
-APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, DISSERTATIVAS E ENTREGA DE TÍTU-
LOS;
-CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, DISSERTATIVAS E AVALIAÇÃO DOS TÍ-
TULOS;
-PUBLICAÇÃO DO GABARITO DAS PORVAS;
-ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DE RESULTA-
DOS DE RECURSOS FEITOS VIA INTERNET;
-PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSER-
TATIVAS;
-ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DE RESULTA-
DO DOS RECURSOS FEITOS VIA INTERNET;
-APLICAÇÃO DE PROVA PRÁTICA, SE NECESSÁRIO;
-PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL NO DOU;
-ELABORAÇÃO DA LISTA FINAL POR CLASSIFICAÇÃO;
-FORNECER RELATÓRIO DO CONCURSO REFERENTE A TODOS OS CARGOS, 
COM TODAS AS ETAPAS, RESULTADOS, RELAÇÕES, ETC.
O concurso público deverá ser concluído até o dia 15 de novembro de 2014, para possibilitar 
o provimento dos cargos.

R$ 35,00

                     Descrição  Preço estimado por candidato
 inscrito

Preço Proposto por candidato       inscrito

 
Prestação de serviços especializados
 para planejamento, organização e 
execução de concurso público, 
conforme especificações do Edital do 
Pregão Presencial nº 116/2014

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COM-
PLETO

R$ 23,75

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

R$ 7,40

 
Prestação de serviços especializados
 para planejamento, organização e 
execução de concurso público, 
conforme especificações do Edital do 
Pregão Presencial nº 116/2014

 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

R$ 34,75

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

R$ 8,90

Prestação de serviços especializados 
para planejamento, organização e 
execução de concurso público, 
conforme especificações do Edital do
 Pregão Presencial nº 116/2014

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

R$ 34,75

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

R$ 8,90

Prestação de serviços especializados
 para planejamento, organização e 
execução de concurso público, 
conforme especificações do Edital do
 Pregão Presencial nº 116/2014
 

NÍVEL SUPERIOR COMPLET0

R$  49,25

NÍVEL SUPERIOR COMPLET0

R$  9,80

VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO R$ 
142,50

VALOR TOTAL GLOBAL PROPOS-
TO R$ 35,00

Itapetininga, 10 de Setembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2014
Processo n°. 140/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MICROFONE E CâMERA DIGITAL PARA 
EQUIPE TÉCNICA DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLOGICA E PARA O DEPARTAMENTO DE COMU-
NIICAÇÃO E IMPRENSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GABINETE, HOMOLOGO 
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes: 
1) MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO – ME CNPJ: 03.998.017/0001-78

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR U. VALOR T.

02 02 UN MICROFONE CONDENSADOR DE ELETRETO TRASEIRO 
PARA CâMERAS DSLR, COM DOIS CANAIS ESTÉREO, 
UNIDIRECINAL, FREQUENCIA 70-16.000HZ, SENSIBILI-
DADE -42DB + -3DB (0DB=1 V/PA, 1 KHZ, RELAÇÃO SI-
NAL RUÍDO 60DB OU MAIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
FORNECIDA PALA CâMERA, CONECTOR MINIPIO ES-
TÉREO EM L, FILTRO CONTROLADO PELO INTERRUP-
TOR DE GRAVES (ON/OFF), CORPO DEO MICROFONE, 
PROTEÇÃO TAPA-VENTO E ESTOJO FLEXÍVEL 

CANNON R$ 910,00 R$ 1.820,00

03 02 UN CâMARA DIGITAL DSL, 24.1 MEGAPIXEL 
COM LENTE 18-105 MM, FORMATO SENSOR DX DISPA-
RO CONTÍNUO DE 6QPS, ISO 100-6.400, COM 4 CARTÕES 
SD32GB CLASSE 10 (DOIS POR CâMERA) E MAIS 02 
BOLSAS PARA TRANSPORTE DAS MESMAS

NIKKON R$ 3.769,00 R$ 7.538,00

2)LEANDRO MARTINS VIEIRA – ME CNPJ: 13.711.988/0001-49

 ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO MARCA VALOR U. VALOR T.

01 01 UN CâMERA DIGITAL 60D 18.1 MEGAPIXEL LENTE 18-
135MM VÍDEO FULLHD 1080, INCLUINDO BATERIA 
LP-E 6, CARTÃO MEMÓRIA SD GB CLASSE 10, BOLSA 
– MODELO PRO RUNNER 200 AW, LENTE 50 MM F/1.8 

NIKKON R$ 5.540,00 R$  5.540,00

Itapetininga, 08 de setembro de 2014. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2014
Processo n°. 134/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÕES - EPP CNPJ: 59.881.128/0001-54
      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
      LOTE 01 - COMPOSTO PELO SEGUINTE ITEM:

  TEM  QTD UN DESCRIÇÃO MARCA    VR UNIT.    VR TOTAL

01 01 UN Ar Condicionado MODELO SPLIT, CAPACIDADE DE 
12.000 BTUS (FRIO), VOLTAGEM 220V, COR BRANCO.
GARANTIA PARA O COMPRESSOR MINIMO DE 36 
MESES E PARA AS PEÇAS MINIMO DE 12 MESES.
NO PREÇO PROPOSTO, DEVERÁ ESTAR INCLUSO 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS COMO: TUBOS, FIOS, 
SAPATAS, TOMADAS DE TODO MATERIAL NECESSÁ-
RIO PARA INSTALAÇÃO.

KOMECO R$1.545,00 R$1.545,00

    
        SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
        LOTE 03 - COMPOSTO PELO SEGUINTE ITEM:

03 01 UN Ar Condicionado EQUIPAMENTO NO 
MÍNIMO 30.000 BTU/h FRIO Split H- 
wall 200V – com controle remoto, su-
porte da unidade externa, 3m de tubo de 
cobre, linha de alta, 3m de tubo de cobre 
linha de baixa, isolante, 3m cabo PP, Fu-
ração de uma parede. Incluso Instalação.
NO PREÇO PROPOSTO, DEVERÁ 
ESTAR INCLUSO MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS COMO: TUBOS, FIOS, 
SAPATAS, TOMADAS DE TODO MA-
TERIAL NECESSÁRIO PARA INSTA-
LAÇÃO. 

KOMECO R$ 
5.200,00

R$ 5.200,00

O LOTE 2 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS FOI CONSIDERADO FRACAS-
SADO. 
Itapetininga, 08 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

MEMORANDO N° 2299/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILhO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atri-
buições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLvE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 32953/1/2014, em Sindicância nº. 50/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 50/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2113/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2300/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILhO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atri-
buições que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLvE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 30059/1/2014, em Sindicância nº. 51/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 51/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2191/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2301/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 23751/1/2014, em Sindicância nº. 52/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
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Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 52/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2283/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2302/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 31191/1/2014, em Sindicância nº. 53/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 53/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2270/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2303/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 35752/1/2014, em Sindicância nº. 54/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 54/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2269/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2304/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribui-
ções que o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2013, 
RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protocolada 
sob o nº. 35750/1/2014, em Sindicância nº. 55/2014, determinando a respectiva Comissão sejam toma-
das todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresen-
tem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 55/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2271/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negócios 
Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de 
junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabi-
lidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 04 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 2276/2014
ELIEL RAMOS MAURÍCIO 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 2013, RESOLvE:
Instaurar procedimento de SINDICâNCIA, para apurar os fatos relatados na deliberação protoco-
lada sob o nº. 8300/2014, em Sindicância nº. 13/2014, determinando a respectiva Comissão sejam 
tomadas todas as providências que se fizerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, 
apresentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 15 de janeiro de 2014.

SINDICÂNCIA N° 49/2014
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICâNCIA, constituída por força da Portaria 818, de 20 de 
dezembro de 2013, em atenção a DELIBERAÇÃO N° 2212/2014-01 do Ilmo. Secretário de Negó-
cios Jurídicos, assim como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 
de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo de sindicância para apuração 
das responsabilidades mencionadas no referido memorando, tendo como interessada a Municipali-
dade de Itapetininga.
Itapetininga, 02 de setembro de 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
141/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 240/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por 
Item OBJETO: contratação de empresa para serviços de reparos em pneus dos veículos da frota 
municipal - Secretaria de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 26.09.2014 a partir das 09:00 horas. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 486, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Márcio Lopes Arruda.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2014, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
André Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Márcio Lopes de Arruda.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 08 de setembro de 2014.

ANDRÉ LUIz bUENO
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
ANTôNIO ROLIM DOS SANTOS JúNIOR

CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO EM EXERCÍCIO

LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 142/2014 – PROCESSO Nº: 278/2014 

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA locação de equipamentos para a modalidade esportiva de ginástica artística – 
jogos abertos da juventude – Convênio da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer E Juventude nº 
147/2014 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. SESSÃO: Dia 26.09.2014 a partir das 14:00 
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 143/2014 – PROCESSO Nº: 273/2014 

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: contratação de empre-
sa para locação de beliches com colchões, incluído transporte, montagem e desmontagem para o 
alojamento da equipe de arbitragem no período de 10 (dez) dias – convênio secretaria estadual de 
esportes, lazer e juventude Nº 147/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 
SESSÃO: Dia 26.09.2014 a partir das 16:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 144/2014 – PROCESSO Nº: 253/2014 

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de veículo 
automotor tipo caminhão, veículo para passeio e veículo ambulância, para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no termo de referencia do anexo 
I do edital . SESSÃO: Dia 03.10.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 145/2014 – PROCESSO Nº: 258/2014 

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço Unitário por km OBJETO: contratação de 
empresa para o transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise dentro do município – Se-
cretaria Municipal de Saúde. SESSÃO: Dia 06.10.2014 a partir das 09:00 horas. LOCAL: Sala da 
CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
146/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 184/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço do Item OBJE-
TO: aquisição de material de limpeza para a manutenção de ruas, praças e avenidas, junto ao setor 
de limpeza publica – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. SESSÃO: Dia 06.10.2014 a partir 
das 14:00 horas. LOCAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 147/2014 – PROCESSO Nº: 226/2014 

MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de mobili-
ário (mesa, longarinas, cadeiras, gaveteiro e armários) para o Setor de Atende Fácil – Secretaria 
de Administração e Finanças. SESSÃO: Dia 29.09.2014 a partir das 14:00 horas. LOCAL: Sala da 
CPL – I.

EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
119/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº: 210/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OBJE-
TO: aquisição de vasilhame de gás liquefeito P13 e P45 para uso nas unidades escolares do muni-
cípio no período de 12 meses – Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação. Tendo em 
vista que a sessão realizada no dia 08.09.2014 foi deserta em virtude da não presença de licitantes, 
fica designada nova SESSÃO DE ABERTURA para o dia 29.09.2014 a partir das 09:00 horas. LO-
CAL: Sala da CPL – I.

EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
96/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

PROCESSO Nº: 169/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Item OB-
JETO: contratação de empresa para fornecimento de coffee break para diversas secretarias. Tendo 
em vista que a sessão realizada no dia 11.08.2014 foi declarada fracassada pela inabilitação dos 
proponentes, fica designada nova SESSÃO DE ABERTURA para o dia 03.10.2014 a partir das 14:00 
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
Os editais estarão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão 
Presencial. Maiores informações através do telefone: (15) 3376-9608. 
Itapetininga, 12 de setembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL
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AS EQUIPES DA NOSSA REgIÃO PASSARAM POR DOIS DIAS DE TREINAMENTO QUE PODE ABRANgER DIvERSAS ATIvIDADES

Nos dias 08 e 09 de setembro 
foi realizado um treinamento práti-
co e teórico no SAMU - Regional 
de Itapetininga abrangendo todas 
as equipes dos municípios da nos-
sa regional a saber, Tatuí, Guareí, 
Quadra, Angatuba, Sarapuí, Alam-
bari.

Foi desenvolvida aula teórica 
sobre biossegurança e segurança 
da cena, além de avaliação de con-

ABERTO PROCEssO sELETIVO PARA EsPECIALIZAÇãO EM ‘GEsTãO EM sAÚDE’
Secretaria de Educação

A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO PAULO - UNIFESP, em 
parceria com o Programa UNIVER-
SIDADE ABERTA DO BRASIL - 
UAB, instituído pelo Ministério da 
Educação/MEC, no âmbito do Pro-
grama 1061 – Brasil Escolarizado, 
ação 8426 – Formação Inicial e Con-
tinuada a Distância, torna pública a 
seleção de alunos à distância para o 
Curso de Especialização em Gestão 
em Saúde.

A carga horária é de 510 horas, 
distribuídas em 240 horas para o 
módulo básico e 270 para o módulo 

O CURSO TEM POR OBJETIvO A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DE NívEL SUPERIOR vISANDO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA SAúDE

dução, manobra de evasão, dire-
ção defensiva, postura do condutor 
diante de uma situação de pressão 
com paciente dentro do veículo.

Está sendo utilizado material 
específico para avaliação, onde o 
condutor tem que cumprir todos os 
passos determinados a ele, o tempo 
para fazer o percurso é de 06 mi-
nutos. Nesta estratégia foi colocado 
um copo com água no balcão do ve-

ículo para assegurar que as mano-
bras estavam sendo efetuadas com 
cautela e segurança, nenhum dos 
09 condutores presentes derrubou 
o copo.

Este treinamento atende a Por-
taria 2.048 de 05 de Novembro de 
2002, sendo esta atividade desen-
volvida pela equipe de Coordena-
ção do SAMU e do nosso Núcleo 
de Educação em Urgências.

Funcionários do SAMU recebem capacitação

específico. O curso tem por objetivo 
a qualificação de pessoal de nível su-
perior visando capacitar quadro de 
gestores para atuarem na administra-
ção de macro e micro sistemas públi-
cos de saúde; Formar profissionais 
com a capacidade para intervirem 
nas esferas sociais, políticas e eco-
nômicas; Contribuir para uma gestão 
mais qualificada das atividades de-
sempenhadas pelo estado brasileiro, 
nos âmbitos federais, estaduais e mu-
nicipais; Contribuir para que o gestor 
público desenvolva visão estratégica 
dos negócios públicos, a partir do 

estudo sistemático e aprofundado da 
realidade administrativa do governo.

Graduação concluída em curso re-
conhecido pelo MEC.

Atuar na Área de Saúde Pública e 
Privada.

Não estar matriculado em outro 
curso de Especialização ou Aperfei-
çoamento na UNIFESP

Número de vagas para o Polo de 
Itapetininga: 35 (* Ficam reservados 
5% (cinco por cento) das vagas, por 

Polo, para candidatos com deficiên-
cia que atendam o pré-requisito do 
edital)

Até o dia 04/09/2014 às 23h59min 
do dia 03/10/2014. O candidato de-
verá preencher completamente o for-
mulário de “Inscrição” somente via 
on-line (Internet). O edital completo 
está disponível no site http://portal.
uab.unifesp.br.

Telefones do Polo: (15) 3273 
4590 / (15) 3273 4466.

Requisitos: 
Período de inscrição:
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Exibição de filme é gratuita

NESTE SÁBADO, A EQUIPE ENTRA EM CAMPO PARA DEFENDER A INvENCIBILIDADE DE TRêS JOgOS E O TíTULO DA COMPETIÇÃO

O CAPS-AD Itapetininga conquis-
tou o primeiro lugar na fase de Grupos 
da Copa da Inclusão de Futebol, reali-
zada na cidade de São Paulo. Com três 
resultados positivos e todos por gole-
ada, a equipe itapetiningana disputa 

agora a fase de oitavas de final, neste 
sábado.

Uma das forças do torneio, Itapeti-
ninga defende não só a invencibilida-
de, mas o título. Confira os resultados 
da primeira fase do torneio:

Foram 3 goleadas na primeira faseItapetininga defende título

CINE CLUBE APREsENTA FILME FRANCês NA PRóxIMA qUINTA
Secretaria de Cultura e Turismo

Homenageando o cinema francês, 
O Cine Clube de Itapetininga apre-
senta na próxima quinta-feira, às 
19h30, o filme ‘AS FÉRIAS DO SE-
NHOR HULLOT’ do diretor Jacques 
Tati. O filme de 1353 é ótima opor-
tunidade para quem procura cinema 
de qualidade e totalmente grátis. A 
exibição do filme é uma parceria do 
Cine Clube do Instituto Julio Prestes 

NESTA COMéDIA, O DESASTRADO MR. HULOT (JACQUES TATI) PASSA FéRIAS NUM HOTEL PRóxIMO A UM BALNEÁRIO FRANCêS

e da Secretaria de Cultura e Turismo 
de Itapetininga.

Nesta comédia, o desastrado Mr. 
Hulot (Jacques Tati) passa férias num 
hotel próximo a um balneário fran-
cês, provocando a habitual onda de 
catástrofes encarada com estranheza 
e simpatia pelos outros hóspedes, 
burgueses em busca de descanso.

A exibição será no moderno CI-

NE JANELAS, da Prefeitura de Ita-
petininga, localizado à Rua Dom Jo-
aquim, ao lado do Centro de Saúde 
Dr.Genefredo Monteiro. Após a exi-
bição, será realizado um debate, além 
do sorteio de um livro. As reservas 
podem ser feitas com Angelo Lou-
rival Ricchetti pelo fone 15-3272-
7525, pelo celular 15-9 9171-7672 e 
e-mail aricchetti@yahoo.com. 

As provas são válidas pelo Campeonato Paulista

ITAPETININGA sEDIA PROVAs DO CAMPEONATO PAULIsTA DE CICLIsMO
Secretaria de Esporte e Lazer

Duas importantes provas do 
calendário da Federação Paulis-
ta de Ciclismo, estão marcadas 
para Itapetininga, na avenida 
Cyro de Albuquerque, próxi-
mo do Paço Municipal Joaquim 
Aleixo Machado, nas disputas 
por mais uma Etapa do Campe-
onato Paulista, nos dias 20 e 21 
de setembro.

TODA A ORgANIZAÇÃO DO EvENTO SERÁ DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO, COM APOIO DA PREFEITURA DE ITAPETININgA

As inscrições custam R$ 
20,00 e podem ser feitas até o dia 
19 de setembro pelo site www.
fpciclismo.org.br. As categorias 
Júnior / Juvenil / Infanto Juvenil 
(masculino/feminino) são isen-
tas de pagamento de inscrição.

A organização do evento 
será da Federação Paulista de 
Ciclismo, com apoio da Prefei-

tura de Itapetininga através das 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
Trânsito e Cidadania, Guarda 
Civil Municipal, SAMU, Polí-
cia Militar e Polícia Rodoviária 
do Estado de São Paulo.  Mais 
informações sobre inscrições e 
percurso no site da Federação 
Paulista de Ciclismo,  www.fp-
ciclismo.org.br.
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e como o empresário deve proceder 
para manter a equipe motivada.

Palestra ‘Como criar e manter a 
equipe motivada’. Data: 23 de Se-
tembro – Terça-Feira - às 19h30. 

sEBRAE OFERECE PALEsTRA DE MOTIVAÇãO DE EqUIPE NO DIA 23 DE sETEMBRO
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento

No próximo dia 23 de julho, o SE-
BRAE Itapetininga estará promoven-
do uma palestra com o tema: “CO-
MO CRIAR E MANTER A EQUIPE 
MOTIVADA” voltada ao micro, pe-
queno empresário e empresário indi-
vidual.

A palestra tem como objetivo sen-

A PALESTRA TEM COMO OBJETIvO SENSIBILIZAR O EMPRESÁRIO PARA A NECESSIDADE DE FORMAR E MANTER UMA EQUIPE COMPROMETIDA

sibilizar o empresário para a neces-
sidade de formar e manter uma equi-
pe comprometida para a empresa, 
mostrar ferramentas que estimulam 
os colaboradores para o desenvolvi-
mento do trabalho. Capacitar o em-
presário para entender que o sucesso 
das empresas depende das pessoas 

sEsI-sP OFERECE CURsO GRATUITO DE EDUCAÇãO CONTINUADA 
Secretaria de Cultura e Turismo

O SESI-SP está com inscrições 
abertas para o curso Aprenda a Clicar 
no município de Itapetininga. As aulas 
terão início no dia 17 de setembro e as 
vagas são limitadas. 

Para se inscrever, é necessário apre-
sentar original e cópia do RG, CPF e 
comprovante de residência. O candi-
dato menor de idade deve estar acom-
panhado pelo pai, mãe ou responsável 
portando CPF e RG para efetuar a ma-
trícula.

O curso é gratuito e integra o pro-

INSCRIÇõES PARA O PROgRAMA APRENDA A CLICAR JÁ ESTÃO ABERTAS. AS AULAS TêM INíCIO NO DIA 17 DE SETEMBRO

grama Educação Num Clique, que tem 
o objetivo de facilitar a inserção de jo-
vens e adultos trabalhadores no mundo 
digital e ampliar seus conhecimentos 
para atuar no mercado de trabalho. Pa-
ra se inscrever, o interessado deve ter 
idade mínima de 14 anos e cursar ou 
ter concluído o ensino fundamental. 

Com duração de 30 horas, o curso 
Aprenda a Clicar inclui noções bási-
cas de informática e uso de aplicativos 
como o Word, Excel e Power Point. O 
aluno também aprenderá conceitos de 

navegação segura, uso de e-mail e in-
teração social na internet. 

As aulas são realizadas em plata-
forma digital e os instrutores auxiliam 
os participantes no desenvolvimento 
do seu potencial. Ao se familiarizar 
com novas tecnologias e interagir com 
os outros participantes, o aluno tem a 
oportunidade de ampliar seu conheci-
mento, sua cultura e estar mais bem 
preparado para o mercado de trabalho. 
Ao término do curso, o aluno recebe 
certificado de participação.

ESPETÁCULO é MULTIMíDIA E OFERECE UMA PROvOCAÇÃO vISUAL SURPREENDENTE. O EvENTO é gRATUITO E ABERTO à POPULAÇÃO

Itapetininga receberá mais uma 
apresentação teatral, dentro do projeto 
Circuito Cultural Paulista. O grupo Co-
letivo Rózà, traz o espetáculo Ròzá. O 
evento é gratuito e será dia 13, sábado, a 
partir das 20h30, na sede social do Club 
Venâncio Ayres. 

Ròzá

Espetáculo traz provocação ao público

Ròzá é um espetáculo multimídia 
construído a partir das cartas de Rosa 
Luxemburgo escritas, em sua maio-
ria, nas prisões alemãs do início do 
século 20. As cartas são interpretadas 

por três atrizes diferentes e trazidas 
ao público por meio da palavra, do 
vídeo e da música. A cenografia en-
volve o público reproduzindo ora 
casa, ora prisão, ora jardim, apresen-
tando uma provocação visual. 

Participe!

Serviço

Local da palestra: Sindicato Rural 
de Itapetininga à Rua Campos Sales, 
219, Centro. INSCRIÇÕES GRA-
TUITAS - Vagas limitadas!Posto de 
Atendimento ao Empreendedor. Rua 
Campos Sales, 230, Centro. Informa-
ções pelo telefone: (15) 3272.9210 / 
3272.9218

Curso Aprenda a Clicar
Inscrições: Secretaria do SESI de 

Itapetininga
Avenida Padre Antonio Brunetti, 

1306 – Vila Rio Branco
Turmas: 
A – Segundas e quartas-feiras, das 

19 horas às 21h30
B – Terças e quintas-feiras, das 19 

horas às 21h30
Informações: (15) 3275-7920

Serviço
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O TEMA PROPOSTO é CIDADE PARA AS PESSOAS: PROTEÇÃO E PRIORIDADE AO PEDESTRE. vÁRIAS PALESTRAS SERÃO OFERECIDAS

Itapetininga entra na semana na-
cional do trânsito realizando uma 
série de palestras para educar a popu-
lação com dicas e instruções para me-
lhorar o trânsito e por consequência  
nossa sociedade.

A Semana Nacional de Trânsito é 
comemorada entre os dias 18 e 25 de 
setembro, com a finalidade de cons-

cientizar a sociedade, com vistas à 
internalização de valores que contri-
buam para a criação de um ambien-
te favorável ao atendimento de seu 
compromisso com a “valorização da 
vida” focando o desenvolvimento de 
valores, posturas e atitudes, no senti-
do de garantir o direito de ir e vir dos 
cidadãos.

O Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito) aprovou o tema da Semana 
Nacional de Trânsito do ano de 2014: 
“Década Mundial de Ações para a 
Segurança do Trânsito – 2011/2020: 
Cidade para as pessoas: Proteção e 
Prioridade ao Pedestre”.

A escolha do tema, por sugestão da 
Câmara Temática de Educação para o 

Trânsito e Cidadania do CONTRAN, 
faz alusão a necessidade de um amplo 
debate sobre a legislação que contem-
plam questões essenciais para a mo-
bilidade urbana sustentável, segura 
e acessível, priorizando a circulação 
dos pedestres em face da estrutura vi-
ária historicamente voltada à circula-
ção de veículos automotores.

14 DE SETEMbRO – DOMINGO
09:00 horas – Bate Papo - “ O Skate, 
na via pública”.
Palestrante: Dra. Samira Albuquer-
que - Secretária de Trânsito e Cida-
dania. 

Confira a programação: Público: Esportistas
Local: Rua Maria do Bom Sucesso
 

PALESTRAS
18 DE SETEMbRO – qUINTA-FEIRA
18:30 horas – Palestra - “ Consciên-
cia no Trânsito”.
Palestrante: Dra Samira Ap. Santos 

Albuquerque - Secretária de Trânsito 
e Cidadania. 
Público: Futuros condutores (1ª ha-
bilitação)
Local: C.F.C VIEIRA
 
19 DE SETEMbRO – SExTA-FEIRA
08:00 e 18:10 horas – Palestra – “ 

Consciência no Trânsito”.
Palestrante: Dra Samira Ap. Santos 
Albuquerque - Secretária de Trânsito 
e Cidadania. 
Público: Futuros condutores (1ª ha-
bilitação)
Local:  C.F.C BARROS

A rodada do Campeonato Municipal 
de Futebol realizada no último fim de 
semana foi repleta de gols e também 
marcou o início da primeira divisão do 
torneio. O principal destaque na estreia 
da primeira divisão foi a bela vitória da 
equipe da Vila Piedade sobre E.C Cre-
mone por 5 a 2, no campo da Chapada 
Grande, começando com o pé direito a 
busca pelo título.

Pela segunda divisão aconteceu o 
melhor jogo da rodada. No campo da 
Chapadinha, o C. A Itapetiningano ven-
ceu por 4 a 3 a forte equipe do Juventude.

O Campeonato Municipal de Fute-
bol Adulto prossegue neste domingo 
com partidas pela manhã e tarde; con-
fira a rodada completa com os locais e 
horários e os resultados da rodada an-
terior.

Resultados:

vILA SANTANA - vALDIR MACHADO DE góES

VILA SANTANA “B”    0 RESGATE F.C.0

GRuPO E - 2ª DIVISãO

APARECIDA “A” 2 TIGRE PAuLISTA0

GRuPO B - 2ª DIVISãO        

CAMPO DO BAIRRO DA CHAPADA gRANDE

E.C. CREMONE 2 VILA PIEDADE5

GRuPO B - 1ª DIVISãO

CHAPADA GRANDE 1 E. BAR DO PÉRCIO1

GRuPO A - 1ª DIVISãO

CAMPO DO BAIRRO DA CHAPADINHA 

M.A. SAT 2 NOVE ESTRELAS0

GRuPO C - 2ª DIVISãO

C.A. ITAPETININGANO 4 JuVENTuDE3

GRuPO F - 2ª DIVISãO

ASSOCIAÇÃO ATLéTICA

ASSOCIAÇãO ATLETICA 3 E.C. XV DE NOVEMBRO 0

GRuPO D - 2ª DIVISãO

CAMPEONATO MUNICIPAL TEM RODADA NO DOMINGO
Secretaria de Esporte e Lazer

CLUBE DOS vETERANOS 

uNIDOS DA VILA 2 COLORADO F.C.3

GRuPO C - 1ª DIVISãO

CLuBE DOS ETERANOS 3 ASS. SABESP0

GRuPO C - 1ª DIVISãO

ASSOCIAÇãO  ATLETICA 1 VILA SANTANA1

GRuPO D - 1ª DIVISãO

Próxima Rodada:
CAmpo do BAirro dA CHApAdiNHA
08h45 hs  TIGRE PAULISTA  x GRÊMIO  SANTIAGO
Grupo  B - 2.Divisão
10:45 hs C.A. ITAPETININGANO x DESPORTIVO  4 L
Grupo F  - 2ª Divisão
14:15 hs APARECIDA “A” x MORRO DO ALTO
Grupo B  -  2ª Divisão
14:15 hs APARECIDA “B” x VILA BANDEIRANTES
Grupo A -   2ª Divisão

CAmpo do BAirro dA CHApAdA GrANdE
08:45 hs RESGATE F. C. x MONÇÔES TURISMO
Grupo E  - 2ª Divisão
10:45hs GRÊMIO  UNIâO x MILIONÁRIOS
Grupo C -2ª Divisão

CLUBE doS VETErANoS - ViLA moNTEiro
14:15 hs CONEXÃO DO MORRO x VILA PIEDADE
Grupo B - 1ª Divisão
16:15 hs HORTO  F.C x E.C. CREMONE
Grupo B -  1ª Divisão

 A.A.i.- ASSoCiAção ATLéTiCA iTApETiNiNGA -  ViLA mAriA
14:15 hs ASSOCIAÇÃO ATLETICA “B” x BEM AMIGOS F.C
Grupo D - 2ª Divisão
16:15 hs ASSOCIAÇÃO  ATLETICA "A" x AC MOURA
Grupo D - 1ª Divisão
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Vendedor interno c/ exp 11
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1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Eletricista c/ exp

Pedreiro c/ exp

Instalador de insulfilm c/ exp

Supervisor de telemarketing c/ exp

Mecânico (alinhamento e balanceamento) c/exp

Vendedor porta a porta c/ exp

Mecânico de bomba injetora c/ exp

Vendedor de consórcio c/ exp

Mecânico de motocicletas c/ exp

Costureira em geral c/ exp

Montador de artefatos de madeira c/ exp

Ajudante de de eletricista c/ exp

Motorista carreteiro c/exp”CNH E”
Bitrem/ Vanderleya

Eletricista de autos c/ exp

Nutricionista c/ exp

Manicure c/ exp

Operador c/exp
impermeabilizador de tecidos

Mecânico de autos c/ exp

Padeiro c/ exp

Montador de móveis de madeira c/ exp

Pintor automotivo c/ exp

Vendedor de serviços c/ exp

Pizzaiolo c/ exp

Analista  fiscal c/ exp

Professor de inglês c/ exp

Analista de recursos humanos c/ exp
supervisor

Projetista de móveis c/ exp

Auxiliar de cozinha  “PCD”

Serviços gerais (área de marcenaria) c/ exp

Auxiliar de pintor automotivo c/ exp

Tapeceiro de móveis c/ exp

Comprador c/ exp

Técnico de contabilidade c/ exp

Corretor de imóveis c/exp
veículo próprio “CNH B”

Técnico em enfermagem c/ exp

Diretor administrativo c/ exp (auto escola)

Técnico em informática c/ exp

Diretor de escola c/ exp

Vendedor em comércio atacadista c/ exp
Para trabalhar em São Miguel Arcanjo


