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PLANO DIRETOR DE ITAPETININGA É APROVADO
COM A REVISÃO DO PLANO O MUNICÍPIO DEVE ATRAIR NOVAS EMPRESAS E GERAR MAIS EMPREGOS
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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 02/2014 - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
Em decorrência das festividades de final de ano, época em que os profissionais responsáveis pela 
análise e respostas aos recursos apresentados ausentam-se da empresa para estarem com seus 
familiares, vimos por meio deste informar-lhes que o resultado do Concurso Público Nº 002/2014 foi 
adiado para 09/01/2015.
Aproveitamos a oportunidade para desejarmos-lhes prosperidade e sucesso em 2015.
Itapetininga, 19 de dezembro de 2014

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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OPERAÇÃO TAPA-BURACO
Cinco equipes percorrem todos os cantos do município fechando os buracos 
das ruas

PLANO DIRETOR
Moderno, o novo Plano diretor da cidade ajudará na atração de grandes 
indústrias

CONCURSO DA EDUCAÇÃO
Novos profissionais foram contratados num dos maiores concursos do ano

ATIVIDADE DELEGADA
Mais segurança, parceria do município com a policia militar. Mais policiais pelas 
ruas e bairros do centro
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PROGRAMA MELHOR CAMINHO
Programa Melhor Caminho Recuperou centenas de quilômetros de estradas 
rurais

RECORDE DE BÔNUS (FUNDEB)
Funcionários da Educação receberam bônus recorde do Fundeb. Neste ano 
foram R$7 milhões

CARNAVAL 2014
O carnaval desse ano foi histórico. Milhares de pessoas participaram dos 4 dias 
de folia

INVESTIMENTO EM PROGRAMA SOCIAIS
Foram investidos em 2014 mais de R$ 3 milhões em programas sociais
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VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL
A prefeitura disponibilizou aos funcionários municipais vale transporte gratuito

LIMPEZA NAS RUAS
Mais de 70 profissionais estão espalhados pela cidade para limpar as vias dos 
bairros e do centro

CRAS MARINA CARON
Um novo Cras foi inaugurado e atende mais de 200 jovens da nossa comunidade

REFORMA PISTA DE SKATE 4L
Inaugurada a revitalização da pista de skate da 4L. Ponto de encontro das 
crianças e jovens da nossa população
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NOVA APARELHAGEM HR
Hospital recebeu novas aparelhagens de ultrassom, além da instalação de um 
departamento de qualidade

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO DE CADELAS
Mutirão realizado pela prefeitura castrou mais de 300 cadelas em todo o 
município 

INAUGURAÇÃO CRECHES
Duas novas creches foram inauguradas (Vila Reis, Vila Aparecida) e muitas 
outras iniciaram a construção

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
Campanha de vacinação antirrábica preveniu os animais de estimação da 
população Itapetiningana
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JOGOS DA JUVENTUDE
Itapetininga foi sede dos Jogos da Juventude. Participaram dessa festa do 
esporte aproximadamente 3500 atletas

DIA DO DESAFIO
Mais uma vez Itapetininga superou o adversário em um dia inteiro voltado à 
prática de esportes

PROJETO CORRER E CAMINHAR COM SAÚDE
A edição deste ano foi um super sucesso. A prática da corrida é o esporte que 
mais cresce na cidade

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (VARZEANO)
O Campeonato desse ano foi disputadíssimo e movimentou toda a cidade
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INAUGURAÇÃO POUPATEMPO
Em julho o Poupatempo foi inaugurado para facilitar a vida do Itapetiningano. 
Grande conquista

CARROS CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar conta agora com novos carros para ajudar no belo trabalho 
realizado por eles

ACADEMIA ADAPTADA
A Prefeitura Inaugurou uma academia adaptada ao ar livre voltada aos 
deficientes físicos no Largo da Santa Casa

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (HPV, PÓLIO)
A vigilância epidemiológica fez trabalho excelente nas campanhas de vacinação 
da HPV, Pólio e outras tantas campanhas
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LARGO DOS AMORES
O nosso largo dos amores está completamente moderno e revitalizado com 
uma parceria da prefeitura e Nisshimbo

NOVAS MÁQUINAS TAPA BURACO
A prefeitura adquiriu maquinário totalmente novo para as equipes de tapa 
buraco da nossa cidade

SHOW DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Mais de 20 mil pessoas participaram do show de aniversário da cidade. Foram 
mais de 15 atrações, numa parceria entre a Prefeitura e uma emissora de rádio

ITAPÊ SAUDÁVEL 
A Prefeitura realizou a segunda edição do Movimento Cultural Itapetininga 
Saudável. Serviços de saúde e muita cultura de graça para a população
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MARGINAL DOS CAVALOS
O desassoreamento da Marginal dos Cavalos está sendo realizado. No ano que 
vem as obras de revitalização da marginal começam

NATAL ENCANTADO
O Natal encantado emocionou a cidade com eventos diários trazendo à 
população o espírito natalino

ACESSA SP RECHÃ
Mais um posto do Acessa SP foi inaugurado. O distrito do Rechã agora conta 
com internet de alta qualidade e acessibilidade

FORMANDOS CURSOS FUNDO SOCIAL
O Fundo Social de solidariedade, coordenado pela Primeira Dama, formou 
mais de 500 alunos em 2014. Agora todos eles têm profissão

CAMPANHA DO AGASALHO
A Campanha do Agasalho de 2014 foi um recorde para cidade. Foram  
arrecadados e distribuídos mais de 100 mil agasalhos para famílias carentes
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INSTITUIÇÃO NOSSO LAR CNPJ: 00.403.179/0001-28
Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e estatutárias, fi cam convocados os membros da Diretoria, junto aos membros 
do Conselho Fiscal da Instituição Nosso lar, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
próximo dia 31 de Janeiro de 2014, ás 18h00minh nas dependências da Instituição a Rua João Marcondes, nº 
81,Vila São Gonçalo, Bairro da Chapadinha, Itapetininga/SP, a fi m de aprovar as contas do exercício de 2014 
dos referentes recursos: Municipal, Estadual, Federal e da Resolução 02/2011 CMDCA.
Solicitamos a presença de todos.

MARILENE ALVES DE MELLO
PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Em cumprimento a Lei 10.083, de Setembro de 1998, art. 96 § 3° do Código Sanitário do Es-
tado de São Paulo, segue abaixo a relação das autoridades sanitárias municipais para fi ns de 
publicação, em Diário Ofi cial ou Jornal Local, e conhecimento pelos interessados.

Nome Função Vinculo Carga horária

Armando Gomes de Oliveira Filho Ag. Fiscalização Estatutário 30 horas

Cassia Regina R. dos Santos Farmacêutica Estatutário 30 horas

Caroline Carvalho Minali Diretora CLT 40 horas

Catarina P. de Moraes Ribeiro Administrativo Estatutário 40 horas

Clovis Morais Camargo Junior Dentista Estatutário 20 horas

Fabio Santoro Rochel Ag. Fiscalização Estatutário 30 horas

Gerson Alves de Oliveira Ag. Fiscalização Estatutário 30 horas

José Vagner Martins Ag. Fiscalização Estatutário 30 horas

Jurandir Manoel de Arruda Administrativo Estatutário 40 horas

Mauren de O. Jorge Rolim Rosa Nutricionista Estatutário 30 horas

Ronaldo Antônio da Silva Ag. Fiscalização Estatutário 30 horas

Solange Dionizia de Barros Oliveira Enfermeira Estatutário 30 horas
 
Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,

CAROLINE CARVALHO MINALI
DIR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DELIBERAÇÃO Nº 06/2014
O CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei 
e em reunião do colegiado realizada no dia 23 de dezembro de 2014, 
Resolve: deliberar recurso fi nanceiro, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 
2015, para as Entidades, abaixo relacionada:
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CASA DA CRIANÇA – SEMEIA –Serviço Municipal Emergencial a Infância e Adolescente – R$ 223. 250,00

CASA DA CRIANÇA SÃO VICENTE DE PAULO – R$ 153.420,00
GAADI–GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO DE ITAPETININGA – R$ 187.760,00
INSTITUIÇÃO NOSSO LAR – R$ 302.250,00
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS – R$ 93.000,00
LAR SÃO VICENTE DE PAULO – R$ 304.158,72
TOTAL: R$ 1.263.838,72

ANA MARIA MUROSAKI MARCZUK
PRESIDENTE DO CMAS 

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 058/2014

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININA
Conveniado: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITAPETININGA/SP
Objeto: Realização do Projeto Natal Encantado em Dezembro de 2014.
Vigência: Até o dia 23 (vinte e três) de dezembro de 2014.
Data da assinatura: 01/12/2014.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 59/2014
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
Conveniado: Associação Benefi cente Cisne.
OBJETO: prestação de serviços especializados em autismo.
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 107850,00 (12 meses).
Assinatura: 19/12/2014.
VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 31/12/2015.
Itapetininga, 23 de dezembro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notifi cação de Lançamento 
de nº 140/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal nº 023.200-00-00 e 
do CPF/CNPJ nº 06.914.958/0001-74, com o ramo de atividade de “ATIVIDADES DE CONDICIONAMEN-
TO FÍSICO E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DESPORTIVOS”, com paradeiro desconhecido no 
Município, através de arbitramento fi scal de acordo com os incisos II e IV do artigo 133 da Lei Complementar 
nº 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor principal de R$ 869,52 (oitocentos 
e sessenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de 
recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Início de 
Ação Fiscal protocolado sob o nº 18.707 de 25 de abril de 2014, proveniente da prestação de serviços conforme 
subitem 6.04 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores 
acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fi scais de acordo 
com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no 
Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário 
Municipal. 
Itapetininga, 22 de dezembro de 2014.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

LEI COMPLEMENTAR Nº 81, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, prevista no art. 149-A da Consti-
tuição Federal, e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 13/2014, 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 san-
ciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, instituída pela Lei Municipal nº 4.715, 
de 30 de dezembro de 2002, com a fi nalidade de custear o serviço de iluminação pública do Município, passa a 
vigorar nos termos desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O serviço previsto no caput compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens de 
uso comum do povo.
Art. 2º Contribuinte da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública é todo aquele que possua 
ligação de energia elétrica, cadastrado junto à concessionária de serviço público de distribuição de energia elé-
trica do Município servido pelos serviços de iluminação pública, ainda que se trate de proprietário ou possuidor 
de imóvel não edifi cado.
Art. 3º A cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será incluída na fatura 
mensal emitida pela empresa concessionária de distribuição de energia elétrica do Município, observando-se o 
mesmo vencimento da fatura de energia elétrica de cada unidade consumidora.
Parágrafo único. Aos contribuintes que não sejam usuários dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 
concessionária e se encontrem como contribuintes na condição de proprietários ou possuidores de imóvel não 
edifi cado será cobrada uma contribuição anual à mesma época da cobrança do IPTU.
Art. 4º O valor mensal da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será aquele que cor-
responder à faixa de consumo de energia elétrica indicado na fatura emitida pela empresa concessionária de 
distribuição de energia elétrica do Município, conforme a tabela de que trata o Anexo I da presente Lei.
§ 1º O recolhimento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública fora do prazo não acarre-
tará a incidência de quaisquer acréscimos legais desde que efetuado antes de sua inscrição na Dívida Ativa do 
Município.
§ 2º A falta de pagamento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública incluída na fatura 
mensal autoriza a repetição da cobrança pela concessionária de distribuição de energia elétrica, na forma adota-
da por ela para a cobrança da tarifa de energia elétrica, até o mês imediatamente anterior ao do encaminhamento 
da relação de inadimplentes à Fazenda Municipal.
§ 3º Os valores da tabela constante do Anexo serão atualizados a cada exercício pelo mesmo índice aplicado aos 
créditos tributários do Município.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio ou contrato com a concessionária de distribuição 
de energia elétrica para cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.
Parágrafo único. A concessionária fi cará responsável pelo encaminhamento periódico do cadastro de unidades 
consumidoras e da relação anual dos contribuintes inadimplentes à Fazenda Municipal, bem como, pela presta-
ção de todas as informações por esta solicitadas, nos termos do convênio ou do contrato.
Art. 6º O Executivo Municipal deverá encaminhar cópia do Convênio ou Termo Aditivo assinado para a Câmara 
Municipal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento dos mesmos, pelo Município.
Art. 7º Caberá à Diretoria de Finanças do Município proceder ao lançamento da Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública nos casos de inadimplência.
Parágrafo único. Aos créditos constituídos nos termos deste artigo aplicar-se-ão os acréscimos moratórios pre-
vistos em Lei e às normas processuais vigentes para a exigibilidade dos demais créditos da Fazenda Municipal, 
conforme dispuser a lei e sua regulamentação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos vinte e nove dias de dezembro de 2014.
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ISMAEL JOSÉ STRANAK
SECRETÁRIO DE GABINETE

ANEXO I
TABELA A - RESIDENCIAL TABELA B – NÃO RESIDENCIAL
Baixa renda ISENTO Até 100 R$ 13,00
51 a 140 R$ 6,00 101 a 200 R$ 15,00
141 a 200 R$ 8,00 201 a 400 R$ 18,00
201 a 300 R$ 9,00 401 a 600 R$ 24,00
301 a 400 R$ 11,00 601 a 1.000 R$ 30,00
401 a 500 R$ 12,00 1.001 a 1.500 R$ 36,00
501 a 700 R$ 14,00 Acima de 1.500 R$ 42,00
701 a 850 R$ 16,00
Acima de 850 R$ 19,00
TABELA C – LOTE DE TERRENO SEM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CONTRIBUIÇÃO ANUAL – R$ 72,00 (correspondente a R$ 6,00/mês)

LEI Nº 5.990, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Altera a redação da Lei nº 5.247, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre a criação, competência e organiza-
ção da Guarda Civil Municipal de Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 205/2014, 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. O artigo 2º da Lei nº 5.247, de 28 de março de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. São competências da Guarda Civil Municipal de Itapetininga:
Zelar pelos bens, serviços, logradouros públicos municipais, equipamentos e prédios públicos do Município;  
Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infra-
cionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;  
Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que 
utiliza os bens, serviços e instalações municipais;  
Colaborar e atuar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam 
com a paz social;  
Colaborar com a pacifi cação de confl itos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos 
direitos fundamentais das pessoas; 
Exercer as competências de trânsito na circunscrição do Município, nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, sem prejuízo do exercício concorrente da mesma competência por órgão municipal criado 
para esse fi m;
Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando 
medidas educativas e preventivas no exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental;  
Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;  
Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança das comunidades;  
Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração 
de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;  
Subsidiar os Secretários Municipais, os Conselhos Municipais e os demais órgãos municipais de políticas so-
ciais em todos os temas pertinentes e relacionados à sua área de atuação, visando à adoção de ações interdisci-
plinares de segurança no Município;
Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização 
e a fi scalização das posturas e ordenamento urbano municipal, inclusive examinando e encaminhando proposi-
ções de aperfeiçoamento da legislação municipal nas áreas afetas à segurança urbana;  
Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se 
com elas, prestando todo o apoio à continuidade do atendimento diante do comparecimento de órgão descrito 
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal;  
Encaminhar ao delegado de polícia, diante de fl agrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, 
quando possível e sempre que necessário, prestando todo o apoio à continuidade do atendimento diante do 
comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal; 
Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da cons-
trução de empreendimentos de grande porte;  
Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da 
própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;  
Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários; 
Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas 
com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da 
cultura de paz na comunidade local. 
Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjunta-
mente com órgãos de segurança pública da União, 
dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos inci-
sos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da 
Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.” (N.R.)
Art. 2º. Fica incluído na Lei nº 5.247, de 28 de março de 2008, um artigo 2º - A, de seguinte redação:
“Art. 2º - A. Compete à Guarda Civil Municipal de Itapetininga, através de seus órgãos de comando, avaliar as 
rotinas de serviço e o desempenho dos membros da Guarda Civil Municipal de Itapetininga objetivando a qua-
lifi cação permanente do padrão operacional da corporação, inclusive identifi cando a necessidade de submissão 
de seus integrantes a curso de formação, treinamento e aperfeiçoamento, através de órgão próprio, criado por lei 
para essa fi nalidade, ou mediante convênio ou contrato.”
Art. 3º.  O Inciso II do Art. 10 da Lei 5.247, de 28 de março de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.10. ...
I - ...
II - ter, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade; (N.R.)”
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.
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 vinte e nove dias de dezembro de 2014.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.322, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre aprovação do loteamento de Interesse Social, denominado “Residencial Belo Horizonte”.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais, e
 Considerando os autos dos Processos nºs 42561/12; 14015/2014; 14031/14 e demais, protocolados nesta Pre-
feitura Municipal.
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o loteamento de Interesse Social denominado “Residencial Belo Horizonte” localizado 
no perímetro urbano do município, na Rua Flávio Monteiro de Carvalho Junior, Vila Belo Horizonte, neste 
município, com Certifi ca  do de Aprovação do “GRAPROHAB” - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais nº 363/2014, de propriedade da Prefeitura do Município de Itapetininga, inscrita no CNPJ sob o 
nº 46.634.291/0001-70, localizada a Praça dos Três Poderes, s/n, com área de 77.800,00m² (setenta e sete mil e 
oitocentos metros quadrados), objeto da Matrícula nº 77.230 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, 

nas seguintes condições:
Parágrafo Único. O loteamento a que alude este artigo obedecerá as normas urbanísticas constantes dos projetos 
respectivos.
Art. 2º Deverão ser executados no loteamento, os projetos aprovados pela municipalidade e demais órgãos, as 
seguintes obras de infraestrutura: 
Demarcação dos lotes, quadras, logradouros e demais áreas públicas, em sistema de coordenadas indicado pela 
Prefeitura do Município de Itapetininga;
Execução das vias de circulação do loteamento;
Execução de rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto com sua respectiva interligação com a rede 
pública, bem como a execução das ligações de cada lote, de acordo com o projeto apresentado e demais exigên-
cias fi xadas pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB;
Execução de rede de energia elétrica e de iluminação pública, atendendo os padrões utilizados pela Prefeitura 
Municipal, conforme projetos aprovados pela concessionária de energia elétrica local;
Execução das obras de escoamento e drenagem das águas superfi ciais, atendendo aos padrões exigidos pela 
Prefeitura Municipal de Itapetininga;
Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, atendendo aos requisitos de acessibilidade e aos padrões 
exigidos pela Prefeitura Municipal de Itapetininga;
Execução de arborização do loteamento, atendendo à exigência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
QUADRO GERAL DAS ÁREAS:
1 – Área dos Lotes (214): 37.058,05 m²...............................................................................47,63 % 
2 – Áreas Públicas
2.1 – Sistema Viário: 20.384,18 m² .....................................................................................26,20 %
2.2 – Áreas Institucionais: 4.374,73 m²..................................................................................5,62 %
2.3 – Espaços Livres de Uso Público: 
2.3.1 – Sistemas de Lazer (1, 2, 3 e 4): 4.356,61 m²..............................................................5,60%
Áreas Verdes (área verde e APP): 11.626,43 m²..................................................................14,95%
3 – Área Total Loteada: 77.800,00 m².................................................................................100,00%
Parágrafo Único. O loteamento denominado “Residencial Belo Horizonte” contém 214 (duzentos e catorze) 
lotes que deverão estar dotados de todas as obras de infraestrutura, conforme exigência da Lei Municipal nº 
1.732, de 18 de abril de 1.973.
Art. 3º As obras e serviços a que alude o artigo anterior deverão ser executados dentro do prazo de dois (2) 
anos, contados da data da publicação deste decreto, podendo ser renovado por uma única vez por igual período. 
Art. 4º Ficam ofi cializadas as ruas e logradouros públicos, as áreas livres e áreas institucionais, na forma pre-
vista em planta e memorial descritivo.
Art. 5º A garantia para a execução das obras de infraestrutura, prevista no artigo 5º da Lei Municipal nº 1.732/73, 
alterado pela Lei nº 5.339, de 28 de Outubro de 2009, fi ca dispensada, uma vez tratar-se de imóvel de proprie-
dade da Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Art. 6º 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 dezessete dias de dezembro de 2014.
JULIANA ROSSETTO LEOMIL MANTOVANI

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

DECRETO Nº 1.324, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.804 de 27 de Dezembro de 2013, com a redação dada pela lei 5.813 
de 9 de Janeiro 2014, 
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento 
vigente:
02.02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete
(009) – 041310001,2086 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$     115.000.00
02.06.01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
(075) – 288430001.0087 – 3390.91 – Sentenças judiciais         R$     170.000.00
Total das Suplementações            R$     285.000.00  
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.11.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
(312) – 151220001.2039 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente            R$     285.000.00
Total da  Anulações             R$     285.000.00

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias de dezembro de 2014.
WALTER DOS SANTOS JUNIOR

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.325, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.804 de 27 de Dezembro de 2013, com a redação dada pela lei 5.813 
de 9 de Janeiro 2014, 
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(209) – 103020063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais       R$    390.000.00
Total das Suplementações            R$    390.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(208) – 103020063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais       R$    390.000.00
Total das Anulações           R$   390.000.00

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias de dezembro de 2014.
WALTER DOS SANTOS JUNIOR

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 786, DE 22 DE DEZEMBRO 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 51029/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, do funcionário Roberto Ramalho Tavares, Engenheiro 
Operacional, Ref. 12 - F, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 02/01/2015, nos termos do artigo 
137, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

PORTARIA Nº 787, DE 22 DE DEZEMBRO 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 51158/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, da funcionária Fernanda Gomes Santana, Auxiliar de Educação, Ref. 
07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 11/12/2014, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar 
nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 788, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 51378/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar a Senhora Regina Celia Marques de Oliveira, do cargo em comissão de Assessora, Ref. I, 
lotada na Secretaria de Gabinete, a partir de 19/12/2014.
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 789, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 51382/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar a Senhora Aline Negrão Galvão de França, do cargo em comissão de Assessora, Ref. V, lotada 
na Secretaria de Gabinete, a partir de 19/12/2014.
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 790, DE 22 DE DEZEMBRO 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 pedido, o Senhor Antonio Carlos Marconi, do cargo de Secretário Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, a partir de 23 de dezembro de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 791, DE 22 DE DEZEMBRO 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 pedido, o Senhor Geraldo Miguel de Macedo do cargo de Secretário Municipal de Educação, 
a partir de 23/12/2014.
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 792, DE 23 DE DEZEMBRO 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 51580/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, do funcionário Carlos Cezar Assumpção, Serviços Gerais, Ref. 03, 
lotada na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 10/12/2014, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar 
nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 793, 29 DE DEZEMBRO 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 05 DE JANEIRO DE 2015, tendo 
em vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 002/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo 
relacionado:-

Cargo:– TÉCNICA DE ENFERMAGEM– Ref. 09
NOME CLASSIFICAÇÃO

MANUELA AUGUSTA MORO ZENE PEREIRA ESTEVES 55º
GRAZIELE MACEDO BATISTA LEODERIO 56º

 
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 794, DE 29 DE DEZEMBRO 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 51323/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Lucilene Raffa Villar Hymalaia, Auxiliar de 
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 22/12/2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 414, de 26/06/2014, 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 795, DE 29 DE DEZEMBRO 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 51353/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, da funcionária Erica de Moura Santiago, Auxiliar de 
Educação, Ref. 07, lotada na Secretaria de Educação, a partir de 20/12/2014, nos termos do artigo 137, da Lei 
Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 796, DE 29 DE DEZEMBRO 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 51447/1/2014, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Prorrogar afastamento sem vencimento, a pedido, do funcionário Carlos José Belinassi, Motorista, Ref. 
07, lotado na Secretaria de Obras e Serviços, a partir de 28/01/2015, nos termos do artigo 137, da Lei Comple-
mentar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 797, DE 29 DE DEZEMBRO 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, no cargo de Secretário Municipal de Educação, nos termos do Art. 5º da Lei Complementar 
nº 27, de 23 de dezembro de 2008, o Senhor Geraldo Miguel de Macedo, a partir de 24 de dezembro de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 798, DE 29 DE DEZEMBRO 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, no cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do Art. 5º da 
Lei Complementar nº 27, de 23 de dezembro de 2008, o Senhor Antonio Carlos Marconi, a partir de 24 de 
dezembro de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 799, DE 29 DE DEZEMBRO 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 Demitir, por termino de contrato, os (as) Professores (as) de Educação Básica I - Eventuais, lotados (as) 
na Secretaria de Educação, a partir de 19/12/2014, abaixo relacionados (as):
Nome RG
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA 46.223.543-9
ANDRESA NALESSO BRASIL 27.920.422-X
ANGELA PEIRETTI 32.460.283-2
CARLOS ALBERTO VIEIRA PINTO 9.270.439-6
DEBORA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 43.224.481-5
GIZELE APARECIDA VENTURI LIMA 25.178.013-2
MARIA DA GLORIA ALMEIDA 12.768.247-8
MARIA SILVIA MANTOVANI PONCE 11.047.141
PRISCILA APARECIDA MEDEIROS 41.749.537-7
VALÉRIA SANTOS FOLLI 23.768.871-2

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 ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
227/2014 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº 382/2014 TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de peças de informática para ma-
nutenção dos computadores - Secretaria Municipal de Administração e Finanças. SESSÃO: Dia 19.01.2015 a 
partir das 14:00 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 228/2014
PROCESSO Nº: 371/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: contra-
tação de empresa especializada na locação de máquinas impressoras multifuncionais – Secretaria Municipal de 
Educação. SESSÃO: Dia 20.01.2015 a partir das 14:00 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DO CONVITE Nº 03/2014
PROCESSO Nº: 290/2014 MODALIDADE: Convite TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contratação de 
Empresa para o desenvolvimento de ações dentro do Eixo de Atendimento voltado à Violência Infanto-juvenil 
e a Violência Intrafamiliar contra Mulheres Adultas, capacitação total geral de 56  Horas – Creas – Recurso 
Estadual, conforme memorial descritivo do Anexo I do Edital – Secretaria Municipal de Promoção Social. Os 
envelopes de participação deverão ser protocolados até o Dia 21.01.2015 às 15:00 horas no Paço Municipal e a 
sessão de abertura será realizada no mesmo dia às 15:30 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2014
PROCESSO Nº: 83/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: Contrata-
ção de empresa para a elaboração de projetos técnicos de segurança contra incêndio nos prédios próprios desta 
municipalidade: Paço Municipal e Prédio da Solidariedade – Secretaria de Obras e Serviços. Os envelopes de 
participação deverão ser protocolados até o Dia 22.01.2015 às 10:00 horas no Paço Municipal e a sessão de 
abertura será realizada no mesmo dia às 10:30 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2014
PROCESSO Nº: 344/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: con-
tratação de empresa especializada para execução de projeto de iluminação da quadra poliesportiva do Ginásio 
Ayrton Senna da Silva, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme memorial descritivo,  lista de 
materiais e projetos anexos – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os envelopes de participação deverão 
ser protocolados até o Dia 22.01.2015 às 15:00 horas no Paço Municipal e a sessão de abertura será realizada 
no mesmo dia às 15:30 horas. 

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2014
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PROCESSO Nº: 51/2014 MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contrata-
ção de empresa especializada para construção e instalação de abrigo de gás para 04 cilindros de 45kg, sendo 02 
cilindros de gás por escola, num total de 53 Unidades Escolares Municipais, conforme Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Projetos – Secretaria de Educação. Os envelopes de 
participação deverão ser protocolados até o Dia 23.01.2015 às 10:00 horas no Paço Municipal e a sessão de 
abertura será realizada no mesmo dia às 10:30 horas. 

EDITAL DE REABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2014
PROCESSO Nº 254/2014 OBJETO: seleção da melhor proposta técnica e fi nanceira dentre instituições priva-
das sem fi ns lucrativos, qualifi cadas e com experiência comprovada na gestão de produção assistencial na área 
da saúde e que se interessem em realizar, por meio da celebração de convênio, em estreita cooperação com a 
Administração Pública Municipal cujo propósito consistirá no gerenciamento, operacionalização e execução 
dos seguintes serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência: a) Central de Regulação 
Médica de Urgências do Sistema Regional SAMU 192 de Itapetininga; b) atendimento pré-hospitalar móvel da 
base centralizada do Sistema Regional do SAMU 192 de Itapetininga; c) Atendimento Móvel para pacientes 
que não apresentam risco à vida, para remoções simples e de caráter eletivo. As atividades correspondentes aos 
serviços assistenciais acima elencados assim o são em estrita observância à política nacional às urgências, con-
forme seus instrumentos normativos a seguir assinalados: Portaria GM MS 2048/02, Portaria GM MS 1863/03, 
Portaria GM MS 1864/03, Portaria GM MS 1600/11, Portaria GM MS 2026/11 e Plano Estadual de Atenção 
às Urgências. Após as retifi cações necessárias no edital, fi ca remarcada a sessão pública, conforme segue: Os 
interessados deverão apresentar o envelope de credenciamento no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Itapetininga até às 10:00 horas do dia 23/02/2015. A abertura ocorrerá no mesmo dia às 10:30 horas na sala de 
Reuniões do Setor de Licitação.
As sessões de abertura dos certames licitatórios serão realizados na Sala de Reuniões de Licitações do Paço 
Municipal, localizado à Praça dos Três Poderes nº 1.000 (térreo) – Jd Marabá. Os editais estarão disponíveis no 
site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. Maiores Informações pelo telefone (15) 3376-9608. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº05/2014
PROCESSO Nº225/2014 OBJETO: contratação de empresa especializada visando a implantação e operação de 
um conjunto de serviços relativos a transporte e disposição fi nal de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 
de varrição e de feiras livres do município de Itapetininga, conforme especifi cações dos anexos constantes 
do processo. No uso das atribuições legais a mim e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei 
Federal nº8.666/93 e suas atualizações, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório acima, a em-
presa: 01)SOLID GESTÃO DE RESIDUOS EIRELI ME CNPJ: 17.081.157/0001-91 pelo valor global de R$ 
3.499.200,00. 
Itapetininga, 19 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2014
PROCESSO Nº 390/2014 – OBJETO: contratação de emissoras de televisão para a veiculação de vídeos ins-
titucionais da Prefeitura de Itapetininga. CONTRATADAS: a) Televisão Sorocaba Ltda – SBT pelo valor R$ 
17.730,00; b) TV Record de Bauru Ltda pelo valor de R$ 8.900,10; c) Novo Interior Comunicações Ltda – TV 
Tem – pelo valor de R$ 87.967,00, totalizando o valor de R$ 114.597,10. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 26, 
parágrafo único, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações, com a justifi cativa da Secretaria 
Municipal do Gabinete – Departamento de Comunicação e Imprensa e parecer jurídico. 
Itapetininga, 15 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 65/2014
PROCESSO Nº. 388/2014 OBJETO: locação de imóvel não residencial para a instalação de departamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde. LOCADORA: Maria Silvia Nogueira. Representante: Duarte Imóveis Admi-
nistrações e Representações Ltda, VALOR TOTAL: R$ 78.000,00, sendo o valor mensal de R$ 6.500,00, pelo 
período de 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, posteriores 
alterações, e manifestação da Secretaria Municipal de Saúde e parecer jurídico. 
Itapetininga, 23 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 59/2014 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. Conveniado: Associação Benefi cente Cisne. 
OBJETO: prestação de serviços especializados em autismo. VALOR DO CONVÊNIO: R$ 107.850,00 (12 
meses). Assinatura: 19/12/2014. VIGÊNCIA DO TERMO DE CONVÊNIO: 31/12/2015. 
Itapetininga, 23 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 267/2014
CONTRATADA: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 262/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 173/2014 OBJETO: Contratação 
de Empresa para fornecimento de equipamentos odontológicos e equipamentos médicos para atender a neces-
sidade de colocar em funcionamento a unidade básica de saúde da Vila Mazzei – Secretaria de Saúde. VALOR 
TOTAL: R$ 27.151,00. ASSINATURA: 27.11.2014 VIGÊNCIA: 06 meses. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 283/2014
CONTRATADA: Felipe da Silva Oliveira Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 200/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 192/2014 OBJETO: Aquisição de mobiliário para 
a construção do CEUS (CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS) – Mobiliário para o CRAS e 
Telecentro – Secretaria de Promoção Social. VALOR TOTAL: R$ 3.654,00. ASSINATURA: 02.12.2014 VI-
GÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 271/2014
CONTRATADA: Lopes & Ladeira Ltda Me. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 333/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 187/2014 OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de construção de estrutura metálica base para árvore de natal – Fundo Social de Solida-
riedade – Secretaria de Gabinete. VALOR TOTAL: R$ 11.250,00. ASSINATURA: 28.11.2014 VIGÊNCIA: 30 
dias. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 268/2014 - CONTRATADA: Dabi Atlante S/A Indústrias Médico odonto-
lógica. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº: 262/2014 MODALIDADE: 
Pregão Presencial nº 173/2014 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos odon-
tológicos e equipamentos médicos para atender a necessidade de colocar em funcionamento a unidade básica 
de saúde da Vila Mazzei – Secretaria de Saúde. VALOR TOTAL: R$ 30.300,00. ASSINATURA: 27.11.2014 
VIGÊNCIA: 06 meses. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 105/2014 – PP 197/2014 
Registro de Preços para o transporte dos funcionários do PSF Zona rural e funcionários da manutenção – Secre-
taria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
Fornecedor: Julya Theo Comércio de Peças e Locadora de Veículo Ltda Me – Detentora dos itens 02, 03, e 06. 
As homologações completas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: 
www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 73/2014 – PP 115/2014 
Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a atender pacientes com processos 
judiciais – Secretaria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. Fornecedor: Portal Ltda – Detentora dos itens 02, 17, 29, 34, 37, 47, 77 e 79. As homologações 
completas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itape-
tininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 102/2014 – PP 175/2014 
Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a atender pacientes com processos 
judiciais – Secretaria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. Fornecedor: Valinpharma Comércio e Representações Ltda – Detentora dos itens 44, 49 E 71. 
As homologações completas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: 
www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 102/2014 – PP 175/2014 
Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a atender pacientes com processos 
judiciais – Secretaria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. Fornecedor: Interlab Farmacêutica Ltda – Detentora dos itens 06, 28, 42, 56 e 64. As homologa-
ções completas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.
itapetininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 102/2014 – PP 175/2014 
Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a atender pacientes com processos 
judiciais – Secretaria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda – Detentora dos itens 11, 
21, 35, 38, 43, 45, 65 e 88. As homologações completas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga 
que está disponível no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 102/2014 – PP 175/2014 
Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos destinados a atender pacientes com processos 
judiciais – Secretaria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda – Detentora dos itens 20, 32, 39 e 46. As 
homologações completas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: 
www.portal.itapetininga.sp.gov.br/semanário.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 105/2014 – PP 197/2014 
Registro de Preços para o transporte dos funcionários do PSF Zona rural e funcionários da manutenção – Secre-
taria de Saúde. Espécie: Ata de Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
Fornecedor: Galo Dourado Transporte Escolar Ltda Me – Detentora dos itens 01 e 04. As homologações com-
pletas estão publicadas no Semanário Ofi cial de Itapetininga que está disponível no site: www.portal.itapetinin-
ga.sp.gov.br/semanário.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 161/2012
CONTRATADA: Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM CONTRATANTE: Prefeitura Muni-
cipal de Itapetininga MODALIDADE: Dispensa nº 08/2012 PROCESSO N°: 226/2012 - OBJETO: Contratação 
de empresa para ministrar curso de pós-graduação para capacitação de servidores municipais em Administração 
Pública. PRORROGAÇÃO: 90 dias corridos. ASSINATURA: 20.10.2014. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 
57, § 1.º, V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO N.º 06 DO CONTRATO N.º 181/2012
CONTRATADA: Constrói Ltda EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: 
Concorrência Pública n° 18/2012 PROCESSO N°: 186/2012. OBJETO: Construção da Escola Municipal de 
Ensino Infantil – Bairro Vila Florestal. Aditivo de 9,944095831% sobre o valor de R$ 2.800.315,33 passando a 
R$ 3.078.781,37. Valor do Aditivo R$ 278.466,04. A execução do termo será por conta das dotações orçamen-
tárias da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA: 18.12.2014 FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 
1.º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 49848/1/2014. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2014
CONTRATADA: Dante Veículos e Peças Ltda. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PRO-
CESSO Nº: 253/2014 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 144/2014 OBJETO: Aquisição de veículo auto-
motor tipo caminhão, veículo tipo passeio e veículo ambulância, para suprir as necessidades da Secretaria de 
Saúde. VALOR TOTAL: R$ 720.000,00. ASSINATURA: 21.10.2014 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO DE PRORROGAÇÃO 
LOCADORA: Laís Ribeiro Reis LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Dis-
pensa nº 77/2013 PROCESSO Nº: 274/2013 CONTRATO Nº 148/2013 OBJETO: locação de imóvel não resi-
dencial situado a Rua General Carneiro, n° 445, Centro Itapetininga, onde funciona o CREAS – Secretária da 
Promoção Social. VALOR TOTAL: R$ 1.083,74. VIGÊNCIA: 01 mês ASSINATURA: 07.11.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: disposições da Lei nº. 8.666/93. 
Itapetininga, 07 novembro 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.



Página 1531/12/2014

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 214/2014
PROCESSO N°. 310/2014 – OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de utensílios de cozinha 
para as Unidades de Ensino Infantil e Fundamental da Rede Municipal – Secretaria de Educação (Sistema de 
Registro de Preços). Comunico através deste a SUSPENSÃO da sessão marcada para o dia 08.01.2015 às 09:00 
horas, tendo em vista a necessidade da retifi cação  nos descritivos dos itens nº 09, 10 ,11, 49 e 71 do anexo I 
e após as referidas alterações será remarcada nova data para a sessão pública, procedendo-se com a respectiva 
publicação para o conhecimento público. O presente comunicado está disponível no site www.portal.itape-
tininga.sp.gov.br/licitação no ícone Pregão Presencial. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 215/2014
PROCESSO N°. 377/2014 – OBJETO: aquisição de equipamentos (transceptor digital sistema VHF, sistema 
de sirene, antena de recepção de teto e girofl ex) para equipagem e caracterização das viaturas da Guarda Civil 
Municipal de Itapetininga – Secretaria Municipal de Trânsito E Cidadania. Comunico através deste a SUSPEN-
SÃO da sessão marcada para o dia 08.01.2015 às 14:00 horas, para a realização de  adequações  no edital, e 
assim será remarcada nova data para a realização da sessão pública, procedendo-se com a respectiva publicação 
para o conhecimento público. O presente comunicado está disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.
br/licitação no ícone Pregão Presencial. 
Itapetininga, 29 de dezembro de 2014. 

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO.

ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 202/2014
PROCESSO N° 135/2014, que objetiva a aquisição de microcomputadores e impressoras para todas as secreta-
rias da prefeitura municipal (Sistema de Registro de Preços), com base no parecer do DTIC, Memorando TIC 
nº 63/2014 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, os quais acolho como motivação aliunde, não 
vislumbrando qualquer vantajosidade para a Administração, no prosseguimento do presente certame licitatório, 
devendo ser tomadas as providências administrativas para a realização de novo certame licitatório. No uso das 
atribuições legais a mim conferidas e em conformidade art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
DECLARO ANULADO, o referido certame licitatório. 
Itapetininga, 18 de Dezembro de 2014. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

RESOLUÇÃO DA S.M.E. N.º 496, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre nova redação aos artigos que descreve na Resolução S.M.E. N.º 492/2014 e Resolução S.M.E. N.º 
493/2014 e dá providências correlatas.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 113 da Lei 
Complementar N.º 26, de 27 de junho de 2008, resolve:
Art. 1º O art. 1º da Resolução S.M.E. N.º 492, de 15 de dezembro de 2014, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Os docentes, Auxiliares de Educação e Auxiliares de Primeira Infância que não estiverem usufruindo 
do período de férias ou recesso escolar quando for o caso, serão remanejados para as unidades escolares de 
Educação Infantil e Centros de Educação Complementar – C.E.C.s ¬– após o dia 19 (dezenove) de dezembro 
do ano de 2014 (dois mil e quatorze).”
Art. 2º O art. 6º da Resolução S.M.E. N.º 493, de 16 de dezembro de 2014, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 6º Os funcionários e diretores de educação básica que se encontram em férias poderão usufruir de recesso 
relativo aos dias que fazem jus em outro momento de recesso escolar, previsto e especifi cado em período pró-
prio no calendário escolar.
I – No caso dos funcionários, a concessão do período de recesso relativo, nos termos do caput deste artigo, 
deve ser previamente acordado com a direção escolar onde estiver em exercício, que deverá à conveniência do 
serviço público escalonar a concessão em momento oportuno.
II – No caso dos diretores de educação básica, a concessão do período de recesso relativo, nos termos do caput 
deste artigo, deve ser previamente homologado pelo supervisor de ensino responsável pela unidade escolar em 
que estiver em exercício.
Parágrafo Único: Não se aplicam os efeitos do caput deste artigo aos docentes em férias ou a outro profi ssional 
afastado por qualquer motivo, exceto nos casos previstos em Lei.”
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicada e registrada na Secretaria Municipal da Educação no dia 17 de dezembro de 2014.

RESOLUÇÃO DA S.M.E. N.º 497, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e aulas aos docentes do Sistema Municipal de Educação de 
Itapetininga/ SP e dá providências correlatas.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar N.º 
03/1998 e alterações, Lei Complementar N.º 44/2011, Decreto N.º 620/2010 e Decreto N.º 303/2006, resolve:
Art. 1º Estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem os princípios constitucionais à administra-
ção pública no processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2015 (dois mil e quinze).
Capítulo I 
Das Disposições Preliminares
Art. 2º Cabe a Secretaria Municipal da Educação por meio de seus supervisores de ensino e diretores de edu-
cação básica tomar as providências necessárias à divulgação, execução, cumprimento e acompanhamento às 
normas, critérios e procedimentos de que trata esta Resolução.
§ 1º Compete à Secretaria Municipal da Educação e aos seus supervisores de ensino:
I – Tomar as providências que se fi zerem necessárias para o correto cumprimento dos termos desta Resolução.
II – Divulgar a classifi cação geral dos docentes efetivos titulares de classe.
III – Organizar as classes da Educação de Jovens e Adultos – E.J.A. 
§ 2º Compete aos Diretores de Educação Básica:
I – Dar conhecimento dos termos desta Resolução aos docentes submetidos ao processo de atribuição de classes 
e aulas.
II – Organizar as classes por períodos.
III – Atribuir classes no âmbito de unidade escolar nos termos desta Resolução aos docentes.
IV – Preencher, verifi car a legalidade deferindo ou não o exercício em regime de acumulação de cargos nas 
hipóteses prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
V – Encaminhar à Secretaria Municipal da Educação as declarações de acúmulo de cargos indeferidas.
VI – Encaminhar à Secretaria Municipal da Educação, por meio de Ofício, todas as classes remanescentes do 
processo de atribuição em nível de unidade escolar, bem como a cópia das respectivas atas de atribuição, nas 
etapas correspondentes, até às 17h00min em 1ª etapa e às 12h00min em 2ª etapa, impreterivelmente.
Capítulo II
Do Processo de Atribuição de Classes e Aulas
Seção I
Dos Submetidos ao Processo de Atribuição de Classes e Aulas
Art. 3º Todos os docentes titulares de cargo, inclusive os afastados, estão submetidos ao processo de atribuição 
de classes e aulas, na etapa correspondente a situação funcional ou campo de atuação respectivo.
Seção II
Da Avaliação dos Títulos
Art. 4º A avaliação dos títulos dos docentes titulares de cargo efetuada pela Secretaria Municipal da Educação 
segue os seguintes critérios:

I – Tempo de serviço no respectivo campo de atuação, das classes e aulas a serem atribuídas:
a) Na unidade escolar: 0,003 (três milésimos) de ponto por dia, até o limite de 30 (trinta) pontos;
b) Período até 08/09/1993: 0,005 (cinco milésimos) de ponto por dia;
c) Após 09/09/1993: somente no campo de atuação da Educação Infantil e Ensino Fundamental 0,005 (cinco 
milésimos) de ponto por dia;
d) Após 09/09/1993 no Magistério Público Municipal de Itapetininga, fora do campo de atuação, 0,001 (um 
milésimo) de ponto por dia;
e) A data base fi xada para a contagem de tempo de serviço, é o dia 30 (trinta) de junho do ano.
f) Na avaliação do tempo de serviço para classifi cação geral, em lista única na Secretaria Municipal da Educa-
ção, exclui-se a alínea “a” do inciso I, deste artigo.
II – Títulos no Campo de Atuação, relativos às classes a serem atribuídas:
a) Licenciatura Plena em Pedagogia, desde que não utilizada como requisito de investidura no cargo: 10,0 (dez 
inteiros) pontos;
b) Diploma de doutorado correspondente ao campo de atuação relativo às classes e aulas a serem atribuídas ou 
na área da Educação: 7,0 (sete inteiros) pontos;
c) Diploma de mestrado correspondente ao campo de atuação relativo às classes e aulas a serem atribuídas ou 
na área da Educação: 5,0 (cinco inteiros) pontos;
d) Certifi cado de pós-graduação lato sensu com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas: 4,0 (quatro 
inteiros) pontos;
e) Certifi cados de cursos de aperfeiçoamento e/ou especialização com duração mínima de 180 (cento e oitenta) 
horas: 3,0 (três inteiros) pontos, limitado a um curso por ano;
f) Curso de extensão cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas: 0,45 (quarenta e cinco centésimos) de 
ponto por curso, limitado a 2 (dois) cursos por ano;
g) Curso de extensão cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas até o mínimo de 8 (oito) horas: 0,015 
(quinze milésimos) de ponto por hora de curso, limitado a 32 (trinta e duas) horas por ano.
§ 1º Para fi ns de atribuição de pontos das alíneas “f” e “g”, do inciso II deste artigo, só serão considerados os 
cursos realizados nos últimos 5 (cinco) anos, pelos órgãos que compõem a estrutura básica da Secretaria de 
Estado da Educação, Secretaria Municipal da Educação de Itapetininga/ SP e/ou entidades de reconhecida ido-
neidade e capacidade, com elas conveniadas.
§ 2º Dos títulos relacionados no inciso II, deste artigo serão considerados os que foram analisados e deferidos, 
em protocolo na Secretaria Municipal da Educação até o dia 30 (trinta) de junho do ano de 2014 (dois e qua-
torze).
§ 3º É vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem às alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do 
inciso II, deste artigo, com idêntica denominação e/ou idênticos conteúdos.
Seção III
Da Classifi cação
Art. 5º Para fi ns de atribuição de classes e aulas, o docente titular de cargo, no mesmo campo de atuação, será 
classifi cado conforme os seguintes critérios:
I – Situação funcional: Titular de cargo afastado, sem vencimentos, conforme disposto no art. 114 da Lei Orgâ-
nica do Município de Itapetininga/SP.
II – Quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação, conforme os critérios descritos no inciso I do art. 4º e 
alíneas desta resolução.
III – Quantos aos títulos, no campo de atuação, conforme os critérios descritos no inciso II do art. 4º e alíneas 
desta resolução.
§ 1º O docente titular de cargo será classifi cado no respectivo campo de atuação em ordem decrescente da soma 
dos pontos obtidos considerados os títulos e o tempo de serviço.
§ 2º Para efeito de desempate, será observado, sucessivamente:
I – Maior idade;
II – Maior número de fi lhos menores de 18 (dezoito) anos;
III – Menor número registro do documento de identidade Registro Geral – R.G.
Art. 6º Os docentes titulares de cargo serão organizados em 4 (quatro) faixas, a saber:
§ 1º Faixa I: Classifi cados por unidade escolar dos docentes efetivos titulares de classe em exercício, afastados 
ou removidos.
I – Quando tratar-se de Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (E.M.E.I.F.) os docentes 
serão classifi cados em listas separadas nos campos de atuação correspondente, sendo que neste caso, entende-
-se como campo de atuação da educação infantil as séries próprias e o 1º ano do ensino fundamental e o ensino 
fundamental do 2º ao 5º anos.
§ 2º Faixa II: Classifi cação Geral dos docentes titulares de cargo, no respectivo campo de atuação em exercício 
ou afastados, conforme publicação no Semanário Ofi cial do Município do dia 04 de outubro de 2014 e Resolu-
ção S.M.E. N.º 401/2014.
§ 3º Faixa III: Classifi cação única do docente titular de cargo em exercício na Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Itapetininga/ SP, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação.
§ 4º Faixa IV: Docentes titulares de cargo de professor substituto, conforme publicado no Semanário Ofi cial do 
Município do dia 04 de outubro de 2014. 
Seção IV
Da Atribuição de Classes
Art. 7º A atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2015 (dois mil e quinze) aos docentes efetivos titula-
res de classe em nível de unidade escolar, classifi cados na faixa I será feita em duas etapas, a saber:
§ 1º – 1ª Etapa: Dia 22/12/2014 às 14h00min, atribuição de classes de acordo com a classifi cação, prioritaria-
mente as classes do 1º ao 3º anos do ciclo de alfabetização serão atribuídas aos docentes que concluíram o curso 
ministrado como ação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – no ano de 2014 (dois 
e quatorze).
I – O docente que vier a assumir as turmas de 1º ao 3º anos dos ciclo de alfabetização do ensino fundamen-
tal, deverá ter disponibilidade para atender as ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 
PNAIC/2015 conforme programação da Secretaria Municipal da Educação.
II – O docente que participa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e atua nas turmas 
dos 1º ao 3º anos do ensino fundamental, deverá permanecer no ciclo de alfabetização, conforme opção feita 
pelo docente e termo de compromisso fi rmado junto ao Ministério da Educação – MEC.
a) A unidade escolar em que se verifi car a maior oferta de salas do ciclo de alfabetização que o número de do-
centes concluintes do PNAIC, deverá, desde que estejam a estes docentes garantida uma sala do ciclo, proceder 
a atribuição na ordem da classifi cação geral da unidade escolar.
b) A unidade escolar em que se verifi car maior número de docentes concluintes do PNAIC que salas no ciclo de 
alfabetização, deverá respeitar a classifi cação para atribuição.
III – Ao titular de cargo da educação infantil em unidades escolares que contemplam classes da Educação Infan-
til e 1º ano, será atribuída a estes as classes da Educação Infantil e do 1º ano quando forem formadas.
IV – A atribuição de classes e aulas ao docente titular de cargo, afastado sem vencimentos, conforme disposto 
no art. 114 da Lei Orgânica do Município de Itapetininga/SP iniciará às 16h00min.
§ 2º – 2ª Etapa: Prevista para o dia 29/01/2015 às 8h00min apenas às unidades escolares, especifi cadas em reso-
lução própria, que ocorreu supressão ou criação de classes até a data limite de 26 (vinte e seis) de janeiro do ano 
de 2015 (dois mil e quinze), a fi m de se verifi que o efeito jurídico do previsto no art. 13 da Lei Complementar 
N.º 03/1998, respeitando-se novamente os procedimentos, elencados no § 1º deste artigo, reiniciando-se todo o 
procedimento de atribuição e invalidando o feito em 1ª etapa.
I – No caso da unidade vier a proceder à atribuição de classes e aulas nesta etapa, a atribuição de classes e aulas 
ao docente titular de cargo, afastado sem vencimentos, conforme disposto no art. 114 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga/SP iniciará às 9h00min.
II – As unidades escolares em que não se verifi car alteração no número de salas terão como resultado fi nal o 
verifi cado em 1ª etapa.
III – Para todos os efeitos jurídicos apenas serão considerados como defi nitivos os resultados da atribuição após 
a conclusão da 2ª etapa.
Art. 8º Quando o número de docentes for maior que o número de classes  formadas ou normas constantes no 
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Regimento Interno das Escolas Municipais de Itapetininga/SP, o excedente será declarado na condição de adido, 
após a conclusão da 2ª etapa do processo de atribuição de classes e aulas.
Art. 9º O docente que não puder comparecer no dia e horário em qualquer uma das etapas do processo de atribui-
ção deverá nomear e constituir um procurador para representá-lo às sessões de atribuições, portando instrumen-
to de procuração e documento de identidade, não havendo necessidade de reconhecimento de fi rma em cartório. 
Art. 10 É vedado ao diretor de educação básica constituir-se procurador de qualquer docente em sessões de 
atribuição.
Art. 11 O docente em regime de acumulação de cargos será classifi cado separadamente em cada um dos víncu-
los, com a pontuação correspondente na unidade escolar correspondente.
Art. 12 As atribuições para provimento de cargo de diretor de educação básica, substituição em direção escolar, 
salas de atendimento educacional especializado – AEE, substituição docente de classes e aulas, substituição do-
cente na disciplina de Educação Física, ampliação de jornada, aulas aos docentes que atuam nos anos do ensino 
fundamental II (6º ao 9º anos), direção dos centros de educação complementar – CEC, serão disciplinadas em 
resolução específi ca e ocorrerão em outra data, exceto no período que se constitui de férias regulamentares a ser 
amplamente divulgada com a antecedência que se faz necessária. 
Capítulo III
Das Disposições Finais
Art. 13 A acumulação de cargos e função, nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Fe-
deral, poderá ser exercida desde que, se verifi que o cumprimento integral das seguintes condições:
I – A soma total das cargas horárias semanais em ambos os cargos ou funções não exceda o limite fi xado em 
legislação específi ca incluindo-se nestas hipóteses os casos de ampliação de jornada de trabalho docente, con-
siderado o caso concreto e a norma correspondente;
II – Se verifi que a compatibilidade de horários considerados inclusive a hora de atividade coletiva – HAC ou 
correspondente em outros sistemas ou redes de ensino.
Art. 14 O integrante do quadro do magistério público municipal de Itapetininga/SP que acumula ou venha a 
acumular cargos ou função de natureza pública deverá apresentar na unidade escolar, assim que se verifi que esta 
condição, os seguintes documentos:
I – Declaração em formulário próprio de que acumula cargos e/ou função remunerada de natureza pública;
II – Declaração de horário de trabalho no cargo que ocupa em outra repartição pública assinada pelo chefe, 
diretor ou superior hierárquico responsável pelo setor ou repartição pública em que estiver lotado.
Art. 15 A jornada semana semanal de trabalho docente constituem-se conforme disposto na Lei Complementar 
N.º 58, de 28 de fevereiro de 2013, que deu nova redação ao art. 15, incisos, parágrafos e alíneas, ao § 1º do art. 
38 e ao parágrafo único do art. 57 da Lei Complementar N.º 03, de 10 de dezembro de 1998.
Art. 16 O docente que vier a ministrar aulas em unidade escolar vinculada cumprirá as horas de atividade cole-
tiva na unidade escolar vinculadora – unidade administrativa ou em outro local a ser designado pela Secretaria 
Municipal da Educação.
Art. 17 Qualquer alteração para efeitos de remuneração como resultado do processo de atribuição de classes 
e aulas para o ano letivo de 2015 (dois mil e quinze), surtirá em todos os casos efeito a partir do primeiro dia 
letivo previsto em calendário escolar.
Art. 18 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e em 
especial a Resolução S.M.E. N.º 727, de 26 de novembro de 2013.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicada e registrada na Secretaria Municipal da Educação no dia 22 de dezembro de 2014.

EXTRATOS DE ADITAMENTOS E PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS
PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO  DO CONTRATO Nº 22/2013

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Zoccal Segurança Patrimonial Ltda. EPP
Objeto: Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada da Câmara Municipal, de segunda-feira a do-
mingo, 24 horas por dia.
Objeto da Prorrogação:  Prorrogação da vigência do Contrato por mais 03 (três) meses.
Valor global atualizado (IGP-M): R$ 42.289,20 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte 

centavos).
Data da assinatura: 22 de dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 25/2012
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Alarm Centro Sistemas Eletrônicos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de monitoramento remoto do prédio da Câmara Municipal, durante 24 horas por 
dia.
Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato por 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 19 de dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Primeiro Termo de Aditamento do Contrato n.º 27/2014
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Squadro Comercial e Construtora Ltda. EPP
Objeto: Fornecimento, montagem e instalação de grades e portões
para cercamento da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
Objeto do Aditamento:  Acréscimo de 6,76%, do valor inicial, totalizando o contrato o valor de R$ 127.575,28 
(cento e  vinte e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).
Data da assinatura: 12 de dezembro de 2014.
André Luiz Bueno - Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 28/2014

Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Telefônica do Brasil  S/A
Objeto: Prestação de serviços SMP – Serviço Móvel Pessoal Câmara Municipal de Itapetininga.
Vigência: 12 (doze) meses. 
Valor Global: R$ 5.280,00 (Cinco mil,   e duzentos e oitenta  reais). 
Data da assinatura: 11 de dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO Nº 29/2014
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa Universo Comercial Ltda.  ME 
Objeto: Fornecimento de 18 (dezoito) microcomputadores tipo notebook para a  Câmara Municipal de Itape-
tininga.
Vigência: 13 (treze) meses. 
Valor Global: R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil   e oitocentos reais). 
Data da assinatura: 15 de dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, André Luiz Bueno, no uso de suas atribuições que lhe con-
fere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 10.520/02, e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
legais, RESOLVE:
HOMOLOGAR a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09/2014 que tem por objeto a aquisição de ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos para a Câmara Municipal de Itapetininga, ADJUDICANDO, tendo em vista 
os procedimentos anteriormente necessários, ambos os itens objetos do certame à empresa declarada vencedora 
do certame VL Comércio Atacadista de Produtos Eletrônicos Ltda ME, sendo para o item I, pelo valor global de 
R$ 14.022,00 (quatorze mil e vinte e dois reais); e para o item II, pelo valor global de R$ 16.740,00 (dezesseis 
mil, setecentos e quarenta reais).
Itapetininga, 18 de dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE
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NOVO PLANO PREVÊ DIVERSAS MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO. CIDADE ENTRE EM UM NOVO CICLO DE DESENVOLVIMENTO

Itapetininga tem um novo Plano Di-
retor. Mais equilibrado, funcional e 
humano, foi aprovado pela maioria 
dos vereadores da Câmara Munici-
pal. A revisão do plano trouxe uma 
série de novas diretrizes para orien-
tar e acelerar o desenvolvimento e o 
crescimento industrial e econômico 
da cidade pelos próximos anos. 
O trabalho de revisão e atualização 
do Plano Diretor de Itapetininga te-
ve início em junho de 2013. Foram 
revisados e atualizados vários pontos 

em relação ao uso e ocupação da área 
urbana (zoneamento municipal), bem 
como seus instrumentos urbanísti-
cos. Tudo isso baseado no Estatuto 
da Cidade. 
Diversas audiências públicas foram 
realizadas para ouvir e explicar à 
população como funcionaria o novo 
plano. Para se ter uma ideia da im-
portância das audiências, mais de 
90% das sugestões da população fo-
ram incorporadas, ou seja, o plano 
diretor que entra em vigor foi elabo-

rado por diversas mãos.
O objetivo principal do plano é expan-
dir as áreas industriais do município. 
Nossa localização privilegiada, cor-
tada por rodovias importantes como 
a Castelo Branco e Raposo Tavares 
(agora duplicada). Desde o início da 
nova gestão, a expansão industrial é 
visível e com a aprovação do plano di-
retor essa expansão será ainda maior. 
Também está previsto no plano a 
criação de zonas comerciais dentro 
de zonas essencialmente urbanas. 

A rua, ou as ruas principais de ca-
da bairro poderão receber padarias, 
agência dos correios, lotéricas e ou-
tros. O cidadão não precisará se des-
locar ao centro para realizar tarefas 
simples do dia a dia. 
A aprovação do novo plano diretor é 
um marco histórico. A partir de ago-
ra, a cidade entra em um novo ciclo 
de crescimento. Todos os setores da 
economia se benefi ciarão e o maior 
benefi ciado será a população de Ita-
petininga.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA NOVA ITAPETININGA CONQUISTA O TÍTULO
Secretaria de Esporte e Lazer

A Associação Atlética Nova Ita-
petininga e o Monções Turismo Es-
porte Clube conquistaram o título 
da 1ª divisão e 2ª divisão, respec-
tivamente, do Campeonato Muni-
cipal de Futebol Adulto 2014, pro-
movido pela Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura. As fi nalíssimas 
das duas divisões foram realizadas 
na tarde do último domingo, dia 21, 
no Estádio “José Ravacci Filho”, 
na Vila Maria.

Nova Itapetininga goleia Colo-
rado por 5 a 0 e conquista Bi

Desde o início, a “Nova baixa-
da” impôs seu ritmo e conseguiu 
reais chances de gols, o que acabou 

NO ÚLTIMO DIA 21, FORAM DEFINIDOS OS CAMPEÕES DAS 1ª E 2ª DIVISÕES. MUITA ALEGRIA, FESTA E COM MUITA BOLA NA REDE

acontecendo aos 17 minutos num 
chute certeiro de Tony. O Colora-
do tentou o empate, com investidas 
rápidas de seus atacantes, durante 
o restante do primeiro tempo, mas, 
logo no início do segundo tempo, 
Lucas Moreira em belo lance fez 2 
a 0. 

Com o placar em desvantagem, 
a equipe colorada saiu para pressio-
nar o adversário, expondo sua de-
fesa. Em dois contra-ataques, Júlio 
Cesar e Anderson marcaram o ter-
ceiro e quarto gols e Marcos Vini-
cius fechou o placar  

Monções Turismo vence Vila 
Sônia por 2 a 1 e conquista título 

Jogando um futebol envolvente 
do começo ao fi m, o Monções Tu-
rismo EC, conseguiu vencer o Vila 
Sônia A por 2 a 1, sagrando-se cam-
peão da 2ª divisão. A partida abriu a 
rodada realizada na tarde do último 
dia 21. Logo aos 10 minutos, Dou-
glas aproveitou jogada pela direita 
do ataque e marcou 1 a 0. O Vila 
Sônia não conseguiu neutralizar o 
meio de campo do Monções que 
dominava e ditava o ritmo do jogo. 
Não demorou muito para o mesmo 
Douglas ampliar. Na segunda eta-
pa o panorama não mudou, Walter 
Chupeta ainda descontou, mas não 
dava tempo para reação. Nova Itapetininga goleia Colorado por 5x0
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