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COMUNICADO PIME – PROGRAMA ITAPETININGA MAIS EDUCAÇÃO

O Programa Itapetininga Mais Educação comunica a todos os candidatos classificados do Edital de 
Chamamento Púbico 001/2015 que não tiveram oficinas atribuídas e que tenham interesse, que haverá 
atribuição no dia 12/05/2015, às 14h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada à rua Padre 
Albuquerque, 940 – Centro.

Comissão Gestora do Programa Itapetininga Mais Educação

Chegou a hora de estados e municípios elaborarem seus 
planos. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), trabalha pa-
ra apoiar os diferentes entes federativos no desafi o de alinhar 
os planos ao PNE.

Em Itapetininga os trabalhos tiveram início em setembro 
de 2.014 quando dois técnicos da Secretaria de Educação 
passaram a participar de formação especifi ca e juntamente 
com técnico da Diretoria de Ensino de Itapetininga (DERI-
TA) passaram a busca de dados da Educação em nossa cida-
de, desde o Ensino Infantil até o Ensino Superior, público e 
privado.

Na última semana, se deu a nomeação da equipe técnica 
responsável pelo planilhamento dos dados, contendo diag-
nóstico, estratégia e indicadores municipais em face das me-
tas estabelecidas no Plano Nacional de Educação.

Como prosseguimento das ações, a equipe técnica, no 
último dia 05 de maio, promoveu no auditório da Secretaria 
Municipal de Educação, reunião com os diretores das escolas 
municipais, com o objetivo de sensibilizar para que os mes-
mos multipliquem para as suas comunidades as informações.

O processo de construção do Plano Municipal de Edu-
cação consta o trabalho da equipe técnica que terá por tarefa 
assessorar a Comissão Coordenadora constituída por toda a 
sociedade, que em breve será nomeada através do Semanário 
Ofi cial. Para tanto estão abertas as inscrições para participa-
ção de diretores, professores e pais de alunos de cada seg-
mento da rede municipal, infantil e fundamental, até o dia 13 
de maio, e os interessados poderão se inscrever na unidade 

escolar.
As demais entidades constituídas já foram ofi ciadas para 

que escolham seus representantes, dentre estes a Diretoria de 
Ensino de Itapetininga que representa a rede estadual de en-
sino, as escolas particulares em todos os segmentos, desde o 
ensino infantil até o ensino superior, a Comissão de Educação 
da Câmara Municipal, dentre tantas outras, com o intuito de 
constituição da Comissão Coordenadora que será a responsá-
vel por todo o processo de discussão e elaboração do Plano 
Municipal de Educação.

Todos os cidadãos do município de Itapetininga poderão 
dar sugestões na elaboração e revisão do Plano Municipal de 
Educação (PME). O plano local deverá se transformar em 
Lei Municipal até o dia 24 de Junho de 2.015, e sua imple-
mentação deverá ter início ainda neste primeiro semestre, em 
atenção ao disposto na Lei Federal nº 13.005/14, que criou o 
Plano Nacional de Educação (PNE).

O Plano Municipal de Educação deve ser adequado às 
metas e estratégias defi nido pelo Plano Nacional, podendo 
ousar e apontar outras metas educacionais para nossa cidade 
por um período de 10 anos, desde que informe a fonte de 
fi nanciamento da mesma.

E para que referido Plano Municipal de Educação possa 
efetivamente ser cumprido e transforme-se num compromis-
so de todos é importante uma ampla participação da comu-
nidade, para que assim possamos ter garantido o seu cumpri-
mento, já que não se trata de um projeto de governo, mas de 
uma política de Estado, devendo ser cumprido por todos os 
municípios até o ano de 2025.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015

Dia das Mães é comemorado no Espaço da Melhor Idade com atividades voltadas à estética e beleza de suas participantes
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DOAÇÕES COMEÇAM NO DIA 23 DE MAIO. POPULAÇÃO TAMBÉM PODERÁ FAZER A SUA DOAÇÃO NO DIA 16, NO ARRASTÃO DA SOLIDARIEDADE

O Fundo Social de Solidariedade 
de Itapetininga, em parceria com o 
Governo do Estado de São Paulo, es-
tá lançando a ‘Campanha do Agasalho 
2015’. Essa ação é uma das mais im-
portantes do calendário e faz com que 
milhares de famílias carentes tenham 
um inverno mais aquecido. Em 2014, 
foram doadas mais 100 mil peças só 
em Itapetininga. Quase 2000 famílias 
foram atendidas na zona urbana e na 
zona rural. A campanha começa a par-
tir do dia 23 de maio, mas a população 
poderá doar já no dia 16, no arrastão da 
solidariedade.

O Fundo Social pede doações de 
agasalhos, blusas e calças em bom es- Arrastão da Solidariedade será no próximo dia 16

tado de conservação além, é claro, de 
cobertores. Lembrando sempre que 
‘Roupa Boa a Gente Doa´. A popu-
lação pode realizar suas doações nos 
seguintes pontos: escolas municipais, 
estaduais, particulares, prédios públi-
cos e as igrejas. Além disso, quem não 
tiver como levar as doações para os 
pontos, terá a sua doação recolhida em 
domicílio pelas equipes do Fundo So-
cial. Agende através do telefone 3271-
1801.

As doações serão levadas para as fa-
mílias cadastradas pelos CRAS ou em 
áreas não atendidas pelo mesmo, além 
de toda a área rural. Na area rural, o ca-
dastro será feito pelos agentes de saúde 

Qualificação é fundamental para educação de excelência

dos bairros, em uma parceria com a Se-
cretaria de Saúde. A campanha vai até 
o fi nal do mês de maio. Fique atento 
aos nossos meios de comunicação para 
mais informações. Não deixe de fazer 
sua doação! ‘Campanha do Agasalho 
2015.

No próximo dia 16 de maio, o 
Fundo Social de Solidariedade, em 
parceria com o exército e voluntários 
da Sabesp, vai promover um arrastão 
para arrecadação de agasalhos. Os 
atiradores do Tiro de Guerra, servi-
dores municipais e voluntários vão 

se reunir a partir das 8h. Diversas 
equipes irão percorrer todos os bair-
ros da cidade recolhendo agasalhos 
até ás 17h. Não deixe de participar e 
faça a sua parte!

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE EXTENSÃO ESPORTE DA ESCOLA
Secretaria de Educação

A Secretaria Municipal de Educa-
ção em parceria com o Ministério do 
Esporte, comunica que as inscrições 
para o Curso de Extensão Esporte da 
Escola – modalidade EAD (Ensino à 
Distância) estão abertas até o dia 27 
de maio. 

O principal objetivo do curso é 
contribuir na qualificação dos mo-
nitores e professores de Educação 
Física, que atuam na atividade Es-

PRINCIPAL OBJETIVO DO CURSO É CONTRIBUIR NA QUALIFICAÇÃO DOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
porte da Escola/Programa Mais 
Educação e CECs (Centros de Edu-
cação Complementar). É importan-
te ressaltar que somente poderão 
participar do curso os professores 
e monitores já realizaram o curso 
presencial de Extensão Esporte da 
Escola em 2014.

Serão utilizados a nova platafor-
ma (http://esportedaescola.ufrgs.br) 
e os materiais/livros didáticos peda-

gógicos que os monitores/professo-
res receberam no Curso Presencial 
realizado em Itapetininga/SP. 

O curso acontecerá de 1º a 21 de 
junho e contará com equipe de tuto-
res, professores de Educação Física, 
que conduzirão as orientações peda-
gógicas necessárias.

Mais informações poderão ser 
obtidas na Secretaria Municipal de 
Educação pelo telefone 3272-6916.

Arrastão da solidariedade
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ATA DE ASSEMBLEIA DA DIRETORIA DO COMDEMA, RE-
ALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 04/05/2015.

Presentes: Decio Lobo; representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, representante 
da OAB/SP; Roque Rolim Guilherme, representante da AEBRI; Renato Vieira de Moraes e Yasmini Bittar, 
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Cristina Barbosa, representante da APTA; Sandra 
Trevisani, representante do IF.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público atos:
Andamento:
Ofício ao Sr. Fabio Fiuza, diretor do CATI, para que apresente mapa hídrico de imóvel.
Requerimentos:
Ofício Secretaria da Educação nº 05 de 2015, deferido mediante compensação ambiental.
Nº 50.861/1/2015, deferido mediante compensação ambiental prévia na razão de 25:1, devendo providenciar a 
remoção do toco.
Nº 19.344/1/2015, deferido mediante compensação ambiental prévia na razão de 25:1, devendo providenciar a 
remoção do toco.
Nº 11.469/1/2015, deferido mediante compensação ambiental prévia na razão de 25:1, devendo providenciar a 
remoção do toco.
Nº 18.295/1/2015, indeferido.
Nº 10.205/1/2015, deferido mediante compensação ambiental prévia na razão de 25:1, devendo providenciar a 
remoção do toco.
Nº 50.932/1/2015, autorizado a poda.
Nº 14.709/1/2015, deferido a retirada dos eucaliptos, devendo providenciar a remoção do toco.
Nº 19.694/1/2015, autorizado a poda.
Nº 10.205/1/2015, autorizado a poda.
Nº 9.592/1/2015, autorizado a poda.
Nº 43.996/1/2015, deferido mediante compensação ambiental prévia na razão de 25:1, devendo providenciar a 
remoção do toco.
Nº 29.956/1/2015, deferido mediante compensação ambiental prévia na razão de 25:1, devendo providenciar a 
remoção do toco, no total de 50 mudas.
Nº 49.786/1/2015, apresentar motivo do requerimento de corte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS FEDERAL -2015

EXTRATO DE CONVÊNIO – FEDERAL 
Convênio SMPSI nº 46/2015  – Gestão Compartilhada
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social.
Conveniada:  Instituto Geração Unidades Produtivas 
Objeto: Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo – Governo Federal 
Valor : R$306.0000,00 (trezentos e seis mil reais) do Governo Federal
Valor : R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do Governo Municipal
 Vigência: 02/04/2015 a 04/05/2016

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO  CONCURSO PUBLI-
CO  Nº 02/2014 – AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, em cumprimento ao Edital nº 02/2014 do Concurso Público de Provas, 
DIV ULGA, através do presente instrumento, a CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS, para o cargo 
de agente comunitário de saúde, após divulgação do resultado das provas escritas e da conclusão do curso intro-
dutório de formação continuada, conforme abaixo: 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
A.C S. - ÁREA 1 - ASSENTAMENTO CAPÃO ALTO 
CLASS INSC NOME RG
1º 146746 Elizabete De Camargo Almeida 484843321
2º 137196 Shirley Leal Mello Sueiro 245476453
3º 146153 Eugenio Augusto Tavares 523258859
A.C S. - ÁREA 2 - CHAPADA GRANDE E M. SANTO
CLASS INSC NOME RG
1º 137858 Katia Vanessa De Almeida Siqueira Dos Santos 446455544
2º 141917 Giani Aparecida Vieira Savazi 289364371
3º 142347 Silmara Cristiane Vieira Leme 480610198
A.C S. - ÁREA 2 - LAGOA VERM. E CÓRREGO CHAPADA
CLASS INSC NOME RG

NÃO TEM CANDIDATO
A.C S. - ÁREA 3 - JARDIM FOGAÇA E MORADA DO SOL 
CLASS INSC NOME RG
1º 141979 Michele De Meira Soares 410208449
2º 148461 Mercia Theotonio Colombelli 238359943
3º 148329 Andreia Mariano Lopes Theodoro 256759169
A.C S. - ÁREA 4 - BAIRRO MOQUÉM
CLASS INSC NOME RG
1º 137756 Jacinta De Fatima Oliveira Tanabe 221196031
A.C S. - ÁREA 4 - DISTRITO TUPÍ
CLASS INSC NOME RG
1º 146772 Cristian Fernando Machado Almeida 488142428
2º 136142 Marcelo De Oliveira Pereira 474226165
A.C S. - ÁREA 5 - DISTRITO RECHÃ 
CLASS INSC NOME RG
1º 138766 Quedma Helen Hipolito Dos Santos 449119282
2º 141133 Leandra Aparecida Braz De Proença 403253950
A.C S. - ÁREA 6 - EST. CONCEIÇÃO, JD. S. GONÇALO E CHAPADINHA 
CLASS INSC NOME RG
1º 138692 Gilberta Teodoro De Oliveira 22119583x

2º 137506 José Guilherme Soares De Albuqueque 410791817
3º 144343 Amanda Aparecida De Lima Camargo 273756990
A.C S. - ÁREA 7 - VILA PRADO E PAULO AYRES
CLASS INSC NOME RG
1º 137978 Aline Aparecida Munhoes Machado 410212957
2º 138724 Cleide Cristina Gomes De AraÚjo 214553012
3º 140816 Karoline Arantes Silva 409563791
A.C S. - ÁREA 7 - VILA ARRUDA E OLHO D´ÁGUA
CLASS INSC NOME RG
1º 148156 Selma De Fátima Nunes 295324569
A.C S. - ÁREA 8 - DISTRITO CONCEIÇÃO
CLASS INSC NOME RG
1º 136048 Égle Rodrigues Ventura Da Silva 282064163
2º 135788 Ana Paula Righi Tobias 331762067
3º 144970 Elaine Dos Santos Ventura 417494919
A.C S. - ÁREA 8 - DISTRITO GRAMADINHO 
CLASS INSC NOME RG
1º 137520 Isabela Akiko Ikeuchi 402989466
2º 143507 Roberta Yuri Gasparin Scabello 339942654
3º 141359 Patrícia Ferreira Lopes 479061324
A.C S. - ÁREA 9 - JD. NOVA ERA E TABOÃOZINHO 
CLASS INSC NOME RG
1º 141333 Camila Vieira Dos Santos 40291627x
2º 147344 Túlio Mariano De Oliveira 486096932
3º 143558 Rubens De Moraes Bento 9868324

A LISTAGEM FINAL ENCONTRA-SE EM ORDEM CLASSIFICAÇÃO POR CARGO e por codifi cação de 
área e micro área.
Possíveis recursos, exclusivamente referentes aos Resultados ora divulgados, deverão ser protocolados no pra-
zo de 02 (dois) dias uteis, da data desta publicação. O candidato interessado em interpor recurso quanto a esta 
publicação deverá protocolar junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapetininga, no horário 
das 09:00 horas até as 17:00 horas.
Nos termos do Edital, os candidatos AUSENTES, INABILITADOS e ou que não concluíram o Curso Introdu-
tório  de Formação Continuada, estão excluídos do presente concurso.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é publicado o presente Edital, 
que fi ca à disposição para consulta através da Internet no endereço:  www.itapetininga.sp.gov.br; Semanário 
Ofi cial da Prefeitura de Itapetininga bem como por afi xação no local de praxe na Prefeitura do Município de 
Itapetininga.
Itapetininga, 07 de Maio de 2015

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

 EDITAL DE CHAMAMENTO – 070/2015
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Con-
curso Público nº 001/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 11 a 15 de maio de 2015, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de 
Recursos Humanos, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– FISCAL DE LINHA DE TRANSPORTE DE ALUNOS -  Ref. 08

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ FRANCISCO DE MORAES LIMA 30.427.617-0 6º
ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA RIBEIRO 30.268.309-4 7º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
Itapetininga, 07 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 071/2015
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Con-
curso Público nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos 
no referido Edital, no período de 11 a 15 de maio de 2015, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de 
Recursos Humanos, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar 
interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– PSICÓLOGO -  Ref. 11

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
LAURA PERETTI MATARAZZO 46.968.451-3 8º
CARINE SAYURI GOTO 32.852.287-9 9º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
Itapetininga, 07 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS DOS CARNÊS COM AS TAXAS DO EXERCÍ-
CIO DE 2015 COM SOLICITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO OU REVISÃO QUE FORAM 
DEFERIDOS:
A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio deste EDITAL, NOTIFICA os contribuintes proprietários 
de imóveis no município, da distribuição  e dos vencimentos de seus respectivos carnês  com as TAXAS corres-
pondentes ao exercício de 2015, serão entregues de forma simples pelo Correio:
O contribuinte que não receber o carnê poderá retirar outra via do mesmo, a partir do dia 11.05.2015, nas duas 
unidades do “Atende Fácil”, localizadas na Praça dos Três Poderes, 1.000 – Jardim Marabá ou na Avenida Padre 
Antônio Brunetti, 501, Vila Rio Branco, de segunda a sexta-feira, das 09Hs às 17Hs, ou ainda emitir via web, 
acessando o site: www.itapetininga.sp.gov.br, no link “Portal do Cidadão” – Emissão de Segunda via de boletos.
Segue anexa a relação dos requerimentos deferidos e emitidos os carnês: 
Walter dos Santos Júnior
Secretário de Administração e Finanças
Relação dos requerimentos de isenção para o exercício de 2015 deferidos, que foram enviados os carnês pelo 
Correio em 06/05/2015: 8ª remessa

Nº REQ. ANO INSCR. CAD.
01 10.881 2015 06.23.024.0213.001
02 10.883 2015 06.23.019.0211.001
03 11.003 2015 01.13.014.0110.001
04 11.921 2015 01.09.161.2406.001
05 12.545 2015 01.09.041.0173.001
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07 14.369 2015 01.07.042.0410.001
08 17.189 2015 01.03.033.0040.001
09 20.246 2015 01.03.051.0035.001
10 20.361 2015 01.14.088.0137.001

WALTER DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEI Nº 6.020, DE 5 DE MAIO DE 2015.
Dá o nome do Tropeiro Nelson Marques da Silva à Estrada Municipal 294, localizada no Município de Itape-
tininga.
(Projeto de Lei nº 28/2015, de autoria dos Vereadores Mauri de Jesus Morais e João Batista de Souza.)
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 Estrada Municipal Tropeiro Nelson Marques da Silva, a Estrada Municipal 294, 
que tem início na Estrada Municipal João Isaac e com término na Estrada Municipal Filisbina de Siqueira Cam-
pos, com largura de 10,00 metros e extensão de 8.000,00 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 cinco dias de maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.366, DE 29 DE ABRIL DE 2015.
Dispõe sobre transferências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Itapetininga, no valor que 
especifi ca de acordo com a Lei nº 6.019, de 29 de abril de 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Legislativo Municipal, uma transferência de fontes de recursos, no valor de R$ 
1.100.500,00 (hum milhão, cem mil e quinhentos reais), destinados a atender as seguintes rubricas:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0058.2039.3.1.90.01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma R$   50.000,00
01.031.0058.2039.3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$   60.000,00
01.031.0058.2039.3.1.90.16 – Outras Despesa Variáveis – Pessoal Civil R$   18.500,00
01.031.0058.2039.3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores R$ 130.000,00
01.031.0058.2039.3.1.91.13 – Obrigações Patronais - SEPREM R$ 250.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil R$ 112.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 300.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.91 – Sentenças Judiciais R$ 180.000,00
 TOTAL - R$ 1.100.500,00

Art. 2° O recurso para cobertura das transferências, referido no artigo anterior, será coberto com a anulação 
parcial das rubricas da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de Itapetininga, na seguinte con-
formidade:

01 – Câmara Municipal Valor
01.031.0058.1026.4.4.90.51 – Obras e Instalações R$   350.000,00
01.031.0058.2039.3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários R$         500,00
01.031.0058.2039.3.1.90.13 – Obrigações Patronais - INSS R$   150.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.30 – Material de Consumo R$     40.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.35 – Serviços de Consultoria R$     65.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$     10.000,00
01.031.0058.2039.3.3.90.38 – Arrendamento Mercantil R$       5.000,00
01.031.0058.2039.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$   480.000,00
TOTAL - R$ 1.100.500,00

Art. 3º Este Decreto 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 abril de 2015.

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.367, DE 30 DE ABRIL DE 2015.
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 5.985, de 17 de dezembro de 2014,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(213)- 103020063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais  R$ 1.000.000.00
Art. 2º O recurso para esta suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saúde
(211) – 103020063.2039 – 3350.43 – Subvenções Sociais  R$ 1.000.000.00
Total das Suplementações     R$ 1.000.000.00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos trinta dias de abril de 2015.
WALTER DOS SANTOS JUNIOR

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA N° 322, DE 4 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a Senhora Marina Gimenez como Coordenador Médico SAMU Regional de Itapetininga, a 
partir de 1º de maio de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 768, de 11 de dezembro 
de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL.

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

PORTARIA Nº 323, DE 4 DE MAIO DE 2015.

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 20034/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Andréa Maria Trindade de Almeida, Agente Comunitária de Saúde, 
Referência 05, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 27/04/2015.
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 324, DE 4 DE MAIO DE 2015.
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 20131/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Elaine Cristina Gomes de Souza Lima, Agente Comunitária de Saúde, 
Referência 05, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 27/04/2015.
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 325, DE 4 DE MAIO DE 2015.
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 20387/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Sandra Maria Silva, Professora de Educação Básica II – Fundamental, 
Faixa 04, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 29/04/2015.
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 326, DE 4 DE MAIO DE 2015.
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 20590/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Dina da Silva Nascimento, Auxiliar de Educação, Referência 07, lotada 
na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 30/04/2015.
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 327, DE 4 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retifi car a Portaria nº 318, de 30/04/2015, onde consta “Santhiago” leia-se “Santiago”.
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 328, DE 4 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retifi car a Portaria nº 310, de 29 de abril de 2015, em seu Art. 1º onde consta “Comissão de revisão 
de adequação do Plano Municipal de Educação” leia-se “Equipe Técnica de revisão de adequação do Plano 
Municipal de Educação”.
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 329, DE 4 DE MAIO DE 2015.
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 20693/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Constituir Comissão Municipal para análise de processos administrativos individuais e elaboração de 
pareceres acerca da destinação dos lotes inseridos em núcleos habitacionais informais no município de Itapeti-
ninga, objeto de regularização fundiária urbana, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento.
Art. 2º A Comissão especifi cada no artigo anterior terá os seguintes membros:
JULIANA ROSSETO LEOMIL MANTOVANI
Secretária Municipal de Planejamento, que a Presidirá
GRAZIELA AYRES ETO GIMENEZ
Procuradora do Município
THIAGO TERRA RODRIGUES
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento
ANIZ EDUARDO BONEDE AMADEI
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento
Art. 3º A conclusão dos trabalhos de titulação importará a automática dissolução desta Comissão.
Art. 4º 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 330, DE 5 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 21093/01/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
 Art. 1º Ficam alteradas as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1º da Portaria 525, de 26 de agosto de 2013, que 
compõe a Comissão Municipal de Emprego de Itapetininga, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º ...
I – Representantes do Poder Público:
Prefeitura do Município de Itapetininga;
Membro Titular: Fabio Ricardo Bloes Bartolomeu.
Membro Suplente: Anselma de Oliveira Dutil Janez.(N.R.)
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho;
Membro Titular: Sandoval Fernandes da Silva.(N.R.)
Membro Suplente: Claudia Ribeiro Garcia.
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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 331, 6  DE MAIO DE 2015.
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 funcionários do Processo Seletivo Simplifi cado nº001/2013, 
nº002/2013 e nº004/2013, lotados (as) na Secretaria de Saúde, abaixo relacionados (as):
A partir de 01/05/2015

ALFREDO ZACARIAS JUNIOR
MOTORISTA SOCORRISTA CNH D

A partir de 04/05/2015
ALEXANDRE ORESTES FERREIRA
MÉDICO SOCORRISTA SAMU

A partir de 05/05/2015
LUCIANA ROLIM DE OLIVEIRA
ESCRITURÁRIA

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 332, 6 DE MAIO DE 2015.
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 funcionários do Processo Seletivo Simplifi cado nº001/2013, lotados 
(as) na Secretaria de Saúde, abaixo relacionados (as):
A partir de 01/04/2015

RENATO FERREIRA DE SOUZA
AJUDANTE GERAL

A partir de 20/04/2015
MIRIAM SOTER DE OLIVEIRA
ESCRITURÁRIO

A partir de 27/04/2015
JOSE CAVALHEIRO SALEM NETO
CIRURGIAO DENTISTA PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAArt. 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 333, 6 DE MAIO DE 2015.
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 funcionários do ProJovem Urbano 2013, lotados (as) na Secretaria 
Municipal da Educação, a partir de 22/04/2015, abaixo relacionados (as):

EDUCADOR – CIÊNCIAS HUMANAS
ADILSON DINIZ LIBANEO

EDUCADOR – PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
ADRIANA APARECIDA FERREIRA ROCHA BARRETO

EDUCADOR – SALA DE ACOLHIMENTO
ALESSANDRA CRISTINA SALEM DE CAMPOS
MARIANE APARECIDA BUENO

EDUCADOR – LÍNGUA INGLESA
PAULA ARIANE ROLIM DE CAMPOS PADULA

EDUCADOR – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PAULO RAFAEL CARDOSO

EDUCADOR – LÍNGUA PORTUGUESA
WELLINGTON ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA

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 334, DE 6 DE MAIO DE 2015.
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 19912/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Elisabete Gabriela Pagotto Marques de Brito, Enfermei-
ra Padrão, Ref. 11, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 24/04/2015, 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 335, DE 6 DE MAIO DE 2015.
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 20646/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Janaina Maria de Almeida, Atendente de Consultório Dentário, Refe-
rência 07, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 04/05/2015.
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 336 , 7 DE MAIO DE 2015
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 11 DE MAIO DE 2015, tendo em 
vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 001/2011, devidamente homologado, no cargo abaixo re-
lacionado:-

Cargo:– AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL– Ref. 09
NOME CLASSIFICAÇÃO
SILVINA ESTANISLAU DO CARMO PEREIRA 20º
LETÍCIA ITSUMI SONODA ALMEIDA 22º
LILIANE DE OLIVEIRA CEZAR 24º
MARIA EMILIA DA SILVA PEREIRA 26º
ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA 27º
DINA DA SILVA NASCIMENTO 28º

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 337, DE 07 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Nomeação da Senhora Cali Rodrigues de Freitas, Psicóloga, Referência 11. Objeto 
da Portaria nº 302, de 23/04/2015, por não tomar posse.
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 338, DE 07 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Tornar sem efeito a Nomeação da Senhora Aurora Pereira Antunes, Técnica de Enfermagem da Estraté-
gia da Saúde da Família - PCD, Referência 10. Objeto da Portaria nº 237, de 26/03/2015, por não tomar posse.
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 339, DE 7 DE MAIO DE 2015.
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 Edna Aparecida Rodrigues Vieira, no cargo em comissão de Assessor Técnico Peda-
gógico, Referência IV, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 27/04/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 1.368, DE 30 DE ABRIL DE 2015.
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 5.985, de 17 de dezembro de 2014,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:
02.07.03 – Departamento de Merenda Escolar
(143) – 123060041.2065 – 3390.30 – Material de Consumo  R$      100.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saude
(201) – 103010063.2039 – 3390.49 – Auxilio Transporte  R$       20.000.00
TOTAL DAS SUPLMENTAÇÕES     R$     120.000.00
Art. 2º O recurso para esta suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
02.07.03 – Departamento de Merenda Escolar 
(142) – 123060041.2065 – 3390.30 – Material de Consumo  R$      100.000.00
02.08.01 – Secretaria Municipal de Saude
(202) – 103010063.2039 – 3390.92 – Despesas de Exercicios Anterior R$         9.000.00
(203) – 103010063.2039 – 3390.93 – Indenizações e Restituições R$       11.000.00
TOTAL DAS ANULAÇÕES      R$     120.000.00 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos trinta dias de abril de 2015.
WALTER DOS SANTOS JUNIOR

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notifi cação de Lançamento de 
n. 110/2014 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 0-22.489-00-00 e do 
CPF/CNPJ n. 04.469.119/0001-69, com o ramo de atividade de “LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 
DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA, MUNICIPAL E INTERESTADUAL”, com paradeiro desconhecido 
no município, através de levantamento fi scal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 
13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, no valor de R$ 610,96 (seiscentos e dez reais e 
noventa e seis centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado 
sob o n. 13.385 de 18 de março de 2013, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 17.22 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,01 de Abril de 2015.
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LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

EDITAL DE:  AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 
Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação do Auto de Infração e Notificação de Lançamento 
de n. 29/2015 para a empresa cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição municipal n. 26.164 e do 
CPF/CNPJ n. 09.556.179/0001-32, com o ramo de atividade de “ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 
INFORMATICA”, com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo 
com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003, Código Tribu-
tário Municipal, no valor de R$ 402,48 (quatrocentos e dois reais e quarenta e oito centavos), mais os 
respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhimento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 51.524 de 22 
de dezembro de 2014, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 1.06 da lista de serviços 
constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos 
valores acima mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais 
de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
 - Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lança-
dos 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, 04 de maio de 2015.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPTO. DE RECEITA

PORTARIA Nº 340, DE 8 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de promover a aquisição de bens e serviços comuns para Prefeitura 
Municipal;
CONSIDERANDO as normas contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações; 
e
CONSIDERANDO a necessidade de constituir a comissão permanente de licitação para conduzir os pro-
cessos administrativos no exercício de 2015, resolve:
Art. 1º Designar para compor a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura municipal de Itape-
tininga, os senhores:
Membros Titulares: José Gustavo dos Santos, Paulo Cesar de Proença Weiss, e Israel Martins de Freitas.
II - Membro Suplente: Daniel Henrique de Almeida Arruda.
Parágrafo único: Fica designado o Sr. José Gustavo dos Santos como Presidente Titular, para presidir os 
trabalhos da Comissão Permanente de Licitação e o Sr. Paulo Cesar de Proença Weiss para que na ausên-
cia e impedimento, substituir o presidente.
Art.2º É atribuição exclusiva da Comissão criada na forma da presente portaria praticar todos os atos 
necessários à realização de licitação, em suas diversas modalidades, relativos á contratação de obras, 
serviços, compras, alienações, permissões e locações, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Portaria nº 328, de 08/05/2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FLORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 341, DE 8 DE MAIO DE 2015.
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de promover a aquisição de bens e serviços comuns para Prefeitura 
Municipal;
CONSIDERANDO as normas da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente, na 
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e o disposto no Decreto nº 1.006 de 29 de janeiro de 2013; 
resolve:
Art. 1º Designar para compor a comissão de pregão desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, os se-
nhores:
I - Para atuar como PREGOEIROS os servidores: Paulo Cesar de Proença Weiss, Rodrigo da Silva Ro-
drigues.
II – Para atuar como equipe de apoio os servidores: Karina de Andrade Machado e; Daniel Henrique de 
Almeida Arruda.
III – Para atuar como Membro Suplente: Claudinei Ferreira Meassyro.
Parágrafo único: Fica designado o Sr. Paulo Cesar de Proença Weiss como pregoeiro titular, e o Sr. Rodri-
go da Silva Rodrigues, para que na ausência e impedimento, ou no caso de Pregão simultâneo substituir 
o titular.
Art. 2º Ao PREGOEIRO cabe a responsabilidade pela realização dos procedimentos fundamentados no 
Decreto 1.006/13 com auxílio dos Elementos de Apoio, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 3º É atribuição do PREGOEIRO convocar a Secretaria solicitante e a equipe de apoio para atuarem 
na equipe em cada processo licitatório, considerando a necessidade de seu entendimento em relação ao 
objeto a ser licitado.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 329, de 08/05/2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

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

LEI Nº 6.021, DE 7 DE MAIO DE 2015.
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres da ETEC Darcy Pereira de Moraes, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei nº 25/2015, de autoria do vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Pau-
lo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação de Pais e Mestres da ETEC Darcy Pereira de 
Moraes.
Art. 2º A entidade, ora declarada de Utilidade Pública, fica obrigada a cumprir os dispositivos constantes 
da Lei Municipal nº 1.101, de 26 de setembro de 1964, com as alterações previstas pelas Leis Municipais 
nºs 1.793, de 20 de dezembro de 1973, 3.112, de 20 de março de 1991 e, 5.645, de 19 de novembro de 
2012.
Art. 3º 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 sete dias de maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.022, DE 8 DE MAIO DE 2015.

Dá nova redação às Leis nº 5.718, de 26 de junho de 2013; nº 5.820, de 19 de fevereiro de 2014; nº 5.822, 
de 19 de fevereiro de 2014; e nº 5.893, de 12 de agosto de 2014.
(Projeto de Lei nº 37/2015, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Pau-
lo, 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 A ementa e o art. 1º da Lei nº 5.718, de 26 de junho de 2013, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Ementa: Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Ensino Infantil no Distrito do Tupy, Município 
de Itapetininga, passando a denominar-se Professora Esther Barsanti, e dá outras providências.” 
“Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI), localizada à Rua Braselina Costa Mei-
ra, no Distrito do Tupy, Município de Itapetininga, passando a denominar-se Professora Esther Barsanti.”
Art. 2º A ementa e o art. 1º da Lei nº 5.820, de 19 de fevereiro de 2014, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Ementa: Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Educação Básica da Vila Florestal, Município 
de Itapetininga, passando a denominar-se Professora Simone Aparecida Campos de Mani, e dá outras 
providências.”
“Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), localizada à Rua Oswaldo Cruz nº 
2090, na Vila Florestal, Município de Itapetininga, passando a denominar-se Professora Simone Apare-
cida Campos de Mani.”
Art. 3º A ementa e o art. 1º da Lei nº 5.822, de 19 de fevereiro de 2014, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Ementa: Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Educação Básica no Jardim Cambuí, passando a 
denominar-se Professora Leni Aparecida Prestes de Oliveira, e dá outras providências.”
“Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), localizada à Rua Maria Lyrio 
Talarico nº 20, no Jardim Cambuí, Município de Itapetininga, passando a denominar-se Professora Leni 
Aparecida Prestes de Oliveira.”
Art. 4º A ementa e o art. 1º da Lei nº 5.893, de 12 de agosto de 2014, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Ementa: Dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Educação Infantil na Vila Belo Horizonte, pas-
sando a denominar-se Professora Maria Emília Simões Cardoso, e dá outras providências.”
“Art. 1º Fica criada a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), localizada à Rua Joaquim Pedro de 
Oliveira nº 321, na Vila Belo Horizonte, Município de Itapetininga, passando a denominar-se Professora 
Maria Emília Simões Cardoso.”
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 maio de 2015.
ISMAEL JOSÉ STRANAK

SECRETÁRIO DE GABINETE

 VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 07 DE MAIO DE 2015.

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE (LAUDA 14).
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL ÁREA DE ALIMENTO.
(Prot.0796/2015.Proc. 0706/2015.Atividade – Minimercado – LUIZ ANTONIO REGO DE CARVALHO 
–Meia).
(Prot. 0995/2015.Proc. 0735/2015.Atividade – Restaurante – MASSACHUSETTS RESTAURANTE & 
PETISCARIA LTDA). 
(Prot. 1024/2015.Proc. 0739/2015.Atividade – Lanchonete – LEONOR SACHETTI FARIA – MEI).
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL– ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.0978/2015. Proc.0730/2014. Atividade –Drogaria – FARMÁCIA DROGAROMERO -  LTDA).
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ÁREA DA SAÚDE.
(Prot.0802/2015. Proc.0352/2011. Atividade – Drogaria– SÃO PAULO S/A).
(Prot.0557/2015.Proc. 0300/2012. Atividade – Drogaria –MILTON ARANTES GALVÃO - Me).
(Prot.0866/2015.Proc. 0659/2001. Atividade – Veterinária – JACIRA RODRIGUES P. ESAU SHECAI-
RA).
(Prot. 0934/2015.Proc. 0152/2005. Atividade – ODONTOLOGIA – YARA OLIVEIRA MARTINHO).
(Prot. 3532/2014.Proc. 0335/2006.Atividade - ODONTOLÓGICA RAIO X -APCD – REGIONAL DE 
ITAPETININGA).
(Prot. 0983/2015.Proc.0026/2003.Atividade – Odontológica – ALICE TOKIKO ADASCHI).
(Prot. 0544/2015.Proc.0370/2005. Atividade – DROGARIA – RORIGUES & RODRIGUES DROGARIA 
LTDA – ME).
(Prot.0565/2015. Proc.0120/2007.Atividade – JCMA DROGARIA BRASIL LTDA – ME).
(Prot. 0462/2015.Proc.0300/2010.Atividade -  DROGARIA- DROGARIA DROGA NOSSA MONSE-
NHOR SOARES).
(Prot.0626/2015.Proc.0022/2005.Atividade – DROGARIA – MARGARETH RIBEIRO VENTURA 
MARTINEZ- ME).
(Prot.0458/2015.Proc.0124/2004.Atividade -FARMÁCIA, DROGARIA DROGANOSSA FERNANDO 
-PRESTES LTDA – ME).
(Prot.0993/2015.Proc. 0024/2002.Atividade – ODONTOLÓGICA –C/ RAIO X- MARIZA MIE ADAS-
CHI)
(Prot. 0986/2015.Proc0010/2003.Atividade – ODONTOLÓGICA C/ RAIO X- CLAUDIO FERREIRA 
SANTOS).
(Prot. 0999/2015.Proc. 0122/2009.Atividade – ODONTOLÓGICA – TATIANA ROSSI MATARAZZO 
REICHINELLI).
(Prot. 0935/2015.Proc. 0291/1999.Atividade – ODONTOLÓGICA – FABIANO SOARES FARIA).
(Prot. 0998/2015.Proc. 0037/2003.Atividade – ODONTOLÓGICO C/ RAIO X – MARCIA SUZIELA 
RIBEIRO SIQUEIRA).
(Prot. 0715/2015. Proc. 0022/2004. Atividade – SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA – U.D.I – UNIDADE 
DIAGNÓSTICO ITAPETININGA S/C LTDA).
(Prot. 0713/2015.Proc. 0301/2011.Atividade – APARELHO DE TOMOGRAFIA – U.D.I – UNIDADE 
DIAGNÓSTICO ITAPETININGA S/C LTDA).
(Prot. 0714/2015.Proc.0065/2002.Atividade – RAIO X DENSITOMETRIA – U. D. I - UNIDADE DIAG-
NÓSTICO ITAPETININGA S/C LTDA).
(Prot. 0711/2015.Proc. 1326/1996.Atividade – SERVIÇOS MÉDICOS – U.D.I. UNIDADE DIAGNÓS-
TICOS ITAPETININGA). 
(Prot. 0712/2015.Proc. 0023/1998.Atividade – RAIO X MÉDICO – U.D.I.- UNIDADE DIAGNÓSTI-
COS ITAPETININGA).
(Prot. 3012/2014.Proc. 0464/2014.Atividade – BANHEIROS QÍMICOS -  PRODUTORAS E LOCADO-
RA PARA EVENTOS LTDA – ME). 
(Prot. 0551/2015.Proc. 1072/2015.Atividade – DROGARIA – ILSON BARBOSA RIBEIRO ITAPETI-
NINGA – ME).
(Prot. 0540/2015.Proc. 0495/1989.Atividade – DROGARIA – DROGARIA DROGAVITA DE ITAPETI-
NINGA –EPP).
(Prot. 0855/2015.Proc. 0656/1992.Atividade – DROGARIA – RITA DE CÁSSIA LARIZZATTI MA-
CHADO – ME).
(Prot. 0732/2015.Proc. 1357/2011.Atividade – DROGARIA – CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO).
(Prot. 0460/2015.Proc. 0524/2015.Atividade – DROGARIA – DROGARIA SÃO ROQUE LTDA – ME).
(Prot. 0490/2015. Proc. 1240/2003.Atividade -   DROGARIA – DAYANE RENATA DOS SANTOS P. 
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MENDES & CIA LTDA – ME).
(Prot. 0742/2015.Proc. 0080/2009.Atividade – DROGARIA E MANIPULAÇÃO – UNIVIDA DROGA-
RIA LTDA).
(Prot. 0693/2015.Proc. 0113/2013.Atividade – DROGARIA – MARINALDO DE OLIVEIRA DROGA-
RIA LTDA EPP).
(Prot. 0738/2015.Proc. 3380/2010. Atividade – DROGARIA – MACER DROQUISTA LTDA).
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CLASSE DE PRODUTOS.
(Prot. 1057/2015.DROGARIA – DROGARIA DROGANOSSA FERNANDO PRESTES LTDA – ME).
ALTRAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA ÁREA DA SAÚDE.
(Prot. 1041/2015. Proc. 0113/2013. Atividade – FARMACÊUTICO – MARINALDO DE OLIVEIRA 
DROGARIA LTDA EPP).
(Prot. 0783/2015.Proc. 0223/2004.Atividade – Médica Substituto 02 – TANIA REGINA DE ALMEIDA 
– OSWALDO MORELLI ).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS: ENDEREÇO ÁREA DE SAÚDE.
Prot.0922/2015.Atividade-LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA-LABORATÓRIO DE ANÁLI-
SES CLÍNICAS PAULISTA LTDA EPP).
ALTERAÇÃODE DADOS CADASTRAIS: BAIXA DE RESP. TÉCNICA ÁREA DA SAÚDE.
(Prot. 0856/2015. Atividade – Substituto 01- Drogaria São Paulo S/A).
(Prot. 0327/2015.Atividade – Farmacêutica – CAMILA DE SOUZA ALMEIDA).
INDEFERIMENTO: ÁREA DE ALIMENTOS.
(Prot. 0957/2015.Atividade – Lanchonete– FERNANDO HENRIQUE AYRES RIBAS - ME).
(Prot. 0948/2015. Atividade –Restaurante–CASTELLAMARE DELIVERY EXPRESS LTDA – ME).
CANCELAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE ALIMENTOS.         
(Prot.1064/2015. Atividade –Lanchonete –JOSE CARLOS FLORINDO – ME).
(Prot.1065/2015. Atividade – Lanchonete – GONÇALVES DA CRUZ & NASCIMENTO LTDA – ME).
(Prot.0778/201. Atividade- Fabricação Comerc. Atacadista Cereais SANTO ANDRÉ ALIMENTOS IND. 
COMERC. IMPORT. EXP. LTDA).
(Prot.1078/2015.Atividade – COMERC. VAREJ. DE PROD. ALIMENTÍCIOS – CLAUDIO YUTAKA 
SAITO – ME).
(Prot.1077/2015.Atividade – Lanchonete – ANTONIO MARCOS C. MOTA – MEI).
(Prot.1081/2015.Atividade – Lanchonete – MARCELA DOS SANTOS – MEI).
(Prot.1082/2015.Atividade – Lanchonete – BENEDITO DINIZ M. ITAPETININGA – ME).
(Prot.1083/2015. Bar – FRANCISCO OSMAR DE LIMA ITAPETININGA – ME).
(Prot. 1084/2015. Açougue – LINO GREGIANIN ITAPETININGA – ME).
 COMUNICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E USO DO MEDICAMENTO MISOPROS-
TOL:
Atividade: Atendimento hospitalar – Dispensário de medicamentos.
Processo: 0052/2014
Razão Social: Hospital Regional de Itapetininga.
CNPJ: 60.975.737/0081-36.
Endereço: Rua Padre Albuquerque, 245, Centro - Itapetininga/SP. CEP: 18200-220.
Responsável Legal: Dan Iuri Dos Santos Cabreira.
Responsável Técnico: Andressa Roque Machado. CRF/SP: 53748.

CAROLINE CARVALHO MINALI
DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA.

CHAMAMENTO PÚBLICO
A Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga comunica que encontram-se abertas as inscrições para 
artistas locais de todos os seguimentos que queiram participar  gratuitamente do evento em homenagem 
ao ilustre Teddy Vieira, que acontecerá no dia 17 de maio de 2015, na Praça Marechal Deodoro, ocasião 
em que será inaugurada uma estátua do homenageado. As apresentações serão realizadas das 14 às 15 
horas e das 16 às 18 horas. Haverá pausa para a Solenidade de Inauguração da Estátua. Os interessados 
deverão ter repertório ou trabalho relacionado com o artista Teddy Vieira e as inscrições deverão ser feitas 
até às 14 horas, do dia 13 de maio de 2015 na sede da Secretaria, localizada na Rua Saldanha Marinho, 
Nº 107, Centro, das 09h00 às 18h00.
Itapetininga, 06 de maio 2015.
Atenciosamente,

ANTONIO MARCOS POLYCENO
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

RETIFICAÇÃO – EDITAL N° 004/2015 – ELEIÇÃO DE MEM-
BRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR 

Onde se lê:
“Serão eleitos 10 (dez) Conselheiros Titulares e 10 (dez) suplentes para o Conselho Tutelar para o man-
dato de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, conforme o paragrafo do artigo 2° da Lei Municipal n° 
5.750/2013, de 25 de setembro de 2013”
Leia-se:
“Serão eleitos 10 (dez) Conselheiros Titulares  e 20 (vinte) suplentes para o Conselho Tutelar para o 
mandato de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, conforme o paragrafo do artigo 2° da Lei Municipal n° 
5.750/2013, de 25 de setembro de 2013”

MAÚNA MARIA MOURA BASILE
PRESIDENTE DO CMDCA

RESOLUÇÃO DA SME Nº 202, 05 DE MAIO DE 2015.
Dispõe sobre o processo de seleção de professores para atuação como Orientador de Estudos para a for-
mação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa-PNAIC no Sistema Municipal de Ensino 
e dá providências correlatas.
O Secretário Municipal de Educação de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições 
legais e considerando:
- As vagas em disponibilidade para Orientador de Estudos/PNAIC no Sistema Municipal de Ensino;
- A Resolução MEC/FNDE Nº04/2013, a Portaria Nº 867/2012 que institui o PNAIC e define suas dire-
trizes gerais, resolve: 
Art. 1º - Das inscrições:
a) Ficam abertas inscrições para o processo de seleção de 03(três) Professores para atuar como Orien-
tador de Estudos para a formação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa-PNAIC no 
Sistema Municipal de Ensino no período de 08(oito) a 13(treze) de maio de 2015 pelo link http://goo.gl/
forms/48J3DfD8Ua 
Art. 2º - Da seleção dos professores e comissão avaliadora:
a) A seleção dos professores será regida pelas regras estabelecidas neste documento, considerando as 
legislações pertinentes ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa e executada pela comissão 
definida pela Secretaria Municipal de Educação.
b) A comissão será composta pela Coordenadora Local do PNAIC, Ana Paula Ferreira Buzzo, Diretora do 
Departamento Técnico Pedagógico, Luciana de Almeida Santos Carvalho, Assessora Pedagógica Andréia 
Fernanda Salem de Campos, Assessora Pedagógica Líliam Rodrigues Camargo e Assessora Pedagógica 
Maria de Fátima Fonseca Kruzinski.
Art. 3º - Dos Requisitos para ser Orientador (a) de Estudo:
 I – ter sido professor cursista no PNAIC nos anos 2013 e 2014;
 II- ser professor efetivo da rede pública de ensino que promove a seleção; 
III – ser formado em Pedagogia ou ter licenciatura; 
IV – ser professor do ensino fundamental há, no mínimo, três anos;

VI – ter disponibilidade para dedicar-se ao curso presencial e online de formação oferecidos pela IES-
-Instituição de Ensino Superior responsável e, considerando a organização do curso e estudos necessários 
à multiplicação junto aos professores alfabetizadores, ter disponibilidade, independentemente da sua jor-
nada de trabalho, nos finais de semana, horário noturno e diurno quando solicitado. 
a) Será também considerado no processo de seleção o currículo: 
1- ter sido tutor do Programa Pró-Letramento ou experiência com formação de professor; 
b) Somente poderá participar do processo de seleção o professor que não estiver afastado por licença 
médica.
Art. 4º - Dos documentos exigidos para inscrição:
I - Preenchimento do formulário via web no link http://goo.gl/forms/48J3DfD8Ua
Art. 5º - Da descrição da função do Orientador de Estudos:
I- O professor candidato a Orientador de Estudos deverá assinar o Termo de Compromisso e disponibi-
lidade conforme exigência no SIMEC- Sistema de Monitoramento e Acompanhamento do Ministério da 
Educação;
II- Comprometer-se em continuar a exercer as atribuições do seu cargo ou função;
III- Multiplicar o curso de formação aos professores alfabetizadores de acordo com o cronograma que 
será estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação/Coordenadora LocalPNAIC;
IV- Acompanhar a prática pedagógica dos professores alfabetizadores;
V- Avaliar a frequência, a participação e demais atividades propostas pela IES/MEC e Secretaria Muni-
cipal de Educação;
VI - Manter registros de atividades dos professores junto aos educandos;
VII - Apresentar relatórios pedagógicos e gerenciais das atividades referentes à formação dos professores 
cursistas;
VIII - Participar da formação online e presencial oferecida pela IES/UFSCar, que será totalizada em 
200(duzentas) horas com certificação pela própria IES.
Art. 6º - Dos critérios para receber a bolsa de estudos paga pelo MEC/FNDE:
I- ser cadastrado no censo escolar do ano anterior ao processo de seleção;
II- não ser bolsista de outros programas vinculados ao Ministério da Educação;
Art. 7º - Das etapas, critérios de avaliação, classificação da primeira e segunda etapas e classificação final 
e local da entrevista, dissertação e apresentação do plano de ação.
I- a seleção abrangerá:
a) Análise da ficha de inscrição e declaração de veracidade das informações,  caso as informações presta-
das não sejam comprovadas, haverá exclusão do candidato do processo de seleção.
b)Análise do currículo, considerando tempo e experiência em formação de professores;
c) Entrevista de acordo com o perfil necessário para ser Orientador de Estudos;
d)Dissertação sobre o tema alfabetização e letramento no contexto da interdisciplinaridade (até 20 linhas) 
e;
e).Apresentação de um plano de ação com o tema “A importância do planejamento para garantia dos 
direitos de aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento com ênfase no ciclo de alfabetização”. 
(tempo de apresentação de 10(dez) minutos).
II- Dos títulos e demais procedimentos que serão avaliados:
a) Graduação em Pedagogia, 1,0(um) ponto;
b) Experiência em formação de professores, até 2,0(dois) pontos;
c) Entrevista, até 1,0 (um) ponto;
d) Dissertação, até 2,0(três) pontos;
e) Apresentação do plano de ação, até 4,0(três) pontos. 
f) Totalizando o máximo de 10,0(dez) pontos.
III- os candidatos serão avaliados pela comissão em duas etapas:
a) Na primeira etapa será considerada a ficha de inscrição preenchida pelo candidato com as devidas in-
formações e declaração da veracidade das mesmas; Graduação em Pedagogia e experiência em formação 
de professores.
b) Serão classificados para a segunda etapa os 20(vinte) primeiros candidatos classificados em ordem 
decrescente da soma dos pontos indicados nas letras “a” e “b” do inciso II do artigo 7º e para critério de 
desempate será considerado o candidato que obtiver maior tempo de experiência na formação de profes-
sores.
c) A divulgação do resultado da primeira etapa será na Secretaria Municipal de Educação no dia 14 de 
maio às 16h00.
IV - Na segunda etapa acontecerá:
a) a entrevista presencial, dissertação e apresentação do plano de ação que serão realizados no dia 14(qua-
torze) de maio das 16h00 às 20h00, mediante a presença dos professores inscritos, qualificados e selecio-
nados de acordo com a letra “b” do inciso III do art. 7º. 
Para a classificação final serão considerados os art. 3º e 4º desta resolução;
b) para efeito de desempate será considerado o candidato que obtiver maior nota nos itens: 1) na entrevis-
ta, 2) na apresentação do plano de ação, 3) na dissertação. 
V- local onde acontecerão as entrevistas e demais procedimentos:
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Padre Albuquerque, 940-centro;
VI- a dissertação e apresentação do plano de ação se necessário, serão agendados para o dia 18 de maio 
a partir das 15h00.
VII- a comissão organizadora e examinadora atribuirá nota de 0(zero) a 03(três) na primeira etapa e notas 
até 10(dez) na segunda etapa.
VIII- não caberá recurso ao presente processo de seleção.
IX- o resultado final de classificação será divulgado pelo site da Prefeitura Municipal, Semanário Oficial 
e na Secretaria Municipal de Educação até o dia 23 de maio de 2015.
Art. 8º- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, comissão avaliadora 
e Assessoria Jurídica Municipal.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015 (SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) – PROCESSO Nº 065/2015

TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de equipamentos eletrônicos: microcomputadores, im-
pressoras, scanners, notebooks - Secretaria De Administração e Finanças. Após as retificações no edital, 
fica remarcada a sessão de abertura para o dia 22.05.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2015 (SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)– PROCESSO Nº 096/2015

TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de bica corrida para manutenção de estradas rurais do 
município de Itapetininga – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. DATA DE ABERTU-
RA: dia 25.05.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 46/2015 – PROCESSO Nº 081/2015

TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de tela de projeção e projetor para algumas Unida-
des de Saúde, tendo em vista o cadastro das mesmas no Fundo Nacional de Saúde, conforme proposta 
nº.137810690000/1130-13. Exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). 
DATA DE ABERTURA: dia 25.05.2015 às 14:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015 (SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) – PROCESSO Nº 094/2015 

TIPO: Menor Preço Unitário por km OBJETO: contratação de empresa especializada em transporte para 
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deslocamento para eventos de atletas, técnicos e dirigentes em viagens municipais e intermunicipais - Se-
cretaria Municipal de Esporte e Lazer. DATA DE ABERTURA: dia 26.05.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 (SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) – PROCESSO Nº 060/2015

TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: aquisição de materiais para execução de obras: barra de tubo, 
eletrodo e disco - Secretaria Municipal de Obras e Serviços – Exclusivo para Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP). Tendo em vista que a sessão de abertura realizada no dia 22.04.2015 
foi declarada deserta em virtude da não presença de licitantes, fica remarcada a sessão de abertura para o 
dia 26.05.2015 às 14:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 (SIS-
TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) – PROCESSO Nº 037/2015

TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para as Unidades 
Escolares do Município pelo período de 12 meses – Secretaria Municipal de Educação.  DATA DE ABER-
TURA: dia 27.05.2015 às 09:00 horas.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DA CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº03/2015 – PROCESSO Nº: 085/2015

TIPO: Menor Preços Global OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia Para A Execução De 
Serviços De Recapeamento Asfáltico (Aplicado Com Material E Mão De Obra) Nos Bairros: Vila Arruda, 
Paulo Ayres, Vila Prestes, Jardim Brasil, Jardim Paulista, Jardim Maricota, Vila Regina, Jardim Leonel, 
Vila Mazzei, Jardim Casa Grande, Vila Carvalho, Jardim Santa Inês, Vila Salém, Vila Santana, Vila 
Godoi, Vila Piedade, Taboãozinho E Parque São Bento Em Itapetininga, Conforme Planilha Orçamentá-
ria, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo E Projetos – Secretaria Municipal De Obras E 
Serviços. Fica o edital retificado em relação ao valor total de estimado da contratação, no item de maior 
relevância e na reserva orçamentária no edital nos itens 01.7, 08.1.5.1, 09 e 12.2, 8.1.3.2.1, 14.3.5, 22.1 
do edital e item 4.3.5 e 12.1 da minuta de contrato. Com as presente alterações fica remarcada a data de 
abertura do presente certame para o protocolo dos envelopes nº 01 Habilitação e nº 02 – Proposta até as 
10:00 (dez) horas do dia 15/06/2015 e a sessão de abertura ocorrerá no mesmo dia e local às 10:30 horas 
na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (térreo) sito na Praça 
dos Três Poderes n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga – SP.  O termo completo de retificação e o edital 
retificado estão disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Concorrência 
Pública. 
As sessões de aberturas serão realizadas na Sala de Reuniões de Licitação do Paço Municipal, localizada 
à Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jd. Marabá. Os editais estarão disponíveis no site: www.portal.itape-
tininga.sp.gov.br/licitacao no ícone da modalidade correspondente. 
Itapetininga, 08 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

ERRATA
Torna-se sem efeito a publicação do edital de abertura do Pregão Presencial nº 44/2015 realizada na edi-
ção nº 474 do Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga em sua página 14.

EXTRATO DO CONTRATO N° 44/2015
CONTRATADA: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 28/2015 MODALIDADE: Pregão nº 23/2015 OBJETO: Aquisição de com-
bustíveis: gasolina amarela comum, óleo diesel S-10 e ARLA 32 para abastecimento dos veículos da frota 
municipal – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$ 2.648.000,00. ASSINATU-
RA: 30.04.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga, 07 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL. 

EXTRATO DO CONTRATO N° 45/2015
CONTRATADA: RISEL COMBUSTIVEL LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetinin-
ga. PROCESSO Nº: 28/2015 MODALIDADE: Pregão nº 23/2015 OBJETO: Aquisição de combustíveis: 
gasolina amarela comum, óleo diesel S-10 e ARLA 32 para abastecimento dos veículos da frota municipal 
– Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$ 15.050,00. ASSINATURA: 30.04.2015 
VIGÊNCIA: 12 meses. 
Itapetininga 07 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO PRORROGAÇÃO – ADITIVO N° 01 - CONTRATO Nº 42/2014 
CONTRATADA: VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP. CONTRATANTE: Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão 15/2014 PROCESSO nº8/2014 OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos do ensino fundamental e ensino 
médio – Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses. REAJUSTE: Acordam 
entre si a aplicação de IPCA de 7,7018% sobre os valores do item 04 – Correção do valor por km de 
R$ 3,95 para o valor de R$ 4,25 passando o valor total de R$ 237.000,00 para R$ 255.000,00 sendo a 
quilometragem total do item: 60.000 km.  VALOR: R$255.000,00. ASSINATURA: 01.04.2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57, inciso II e art. 65,§ 8°da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 07 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 185/2014 
CONTRATADA: ELIERSON DE MATOS ROCHA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. MODALIDADE: Pregão 124/2014 PROCESSO n° 212/2014 OBJETO: Contratação de 
empresa para transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise dentro do município – Secretaria 
Municipal da Saúde. ADITAMENTO: Fica aditado o objeto do contrato em 25% do seu valor atual de 
R$ 84.738,00 que corresponde a quantia de R$ 21.184,50passando o seu valor final para R$ 105.922,50. 
VALOR TOTAL: R$ 105.922,50. ASSINATURA: 17.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso 
§ 1° da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 07 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

TERMO ADITIVO N°02 CONTRATO Nº 176/2012 
CONTRATADA: EMPRESA FUNERARIA CAMARGO LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Itapetininga. MODALIDADE: Concorrência Publica n° 22/2012 PROCESSO nº 230/2012 OBJETO: 
Concessão para exploração de serviços funerários no município de Itapetininga. APLICAÇÃO: A contra-
tante e a contratada acordam entre si aplicação do IGP-M de 2,6483% sobre os valores da tarifa de funeral 
básico e funeral de luxo passando de R$ 478,09 para R$ 490,75, O funeral básico e de R$1.928,31 para 
R$ 1.979,38, o funeral de luxo, passando o valor estimativo do contrato de R$ 18.310.970,00 para R$ 
18.795.920,00. VALOR TOTAL: R$ 484.950,00. ASSINATURA: 30.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 65 § 8° da lei n° 8.666/93, art. 9°, §§ 1° ao 4°, artigos 10, 11, 13 e 23, inciso IV e 29 da Lei Federal 
nº. 8.987/95 e suas alterações posteriores, Itapetininga, 06 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2015
CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 28/2015. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 23/2015. OBJETO: aquisição 
de combustíveis: Gasolina Amarela Comum, Óleo Diesel S-10 e Arla 32 para abastecimento dos veículos 
da frota municipal - Secretaria Municipal de Obras e Serviços. VALOR TOTAL: R$3.667.350,00. ASSI-
NATURA: 30.04.2015 VIGÊNCIA: 12 meses. Itapetininga, 30 de abril de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2014 – PROCESSO Nº 344/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO 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 LA-
ZER. Tendo em vista o Memorando nº 77/2015 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o laudo da 
Comissão de Licitações, apontando-se que o certame foi realizado em três sessões de abertura, sendo que 
na primeira sessão a licitante foi desclassificada pelo não cumprimento do item 1.3 do edital e nas duas 
sessões de abertura seguintes, o certame restou-se deserto pela não presença de licitantes, declaro RE-
VOGADO o presente certame pela realização de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso 
V da Lei Federal n 8.666/93, tendo em vista necessidade da realização da obra para que o Ginásio Ayrton 
Senna da Silva possa sediar jogos de nível Nacional e Internacional, sendo que para o mês de setembro 
de 2015 está programado um torneio (quadrangular) com Equipes de alto nível de Voleibol, bem como 
pedido na Federação Paulista de Handebol, para sediar um dos jogos da Seleção Brasileira de Handebol. 
Itapetininga, 07 de maio de 2015. 

WALTER DOS SANTOS JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ORDENADOR DE DESPESAS 

DECRETO Nº 999 DE 14.01.2013.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 42/2015 – PROCESSO N°. 76/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO REFERIDO EDITAL - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. Comunico através deste a SUSPENSÃO da sessão mar-
cada para o dia 20.05.2015 às 09:00 horas, tendo em vista a necessidade da retificação e após as referias 
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.itapetininga.
sp.gov.br/licitação no ícone Pregão Presencial.  
Itapetininga, 08 de maio de 2015. 

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS 
PREGOEIRO.

 REGIMENTO INTERNO DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ITAPETININGA

CAPITULO I
Da natureza e finalidade
Art. 1º - Este regimento tem por finalidade a definição de regras de funcionamento para a Sétima Con-
ferência Municipal de Saúde do Município de Itapetininga – 7ª CMSI, a realizar-se nos dias 27, 28 e 29 
de Maio de 2015 e aprovada em Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde realizada em 07 de 
maio de 2015.
CAPITULO II
Do temário
Art. 2º - Nos termos do seu regimento, a 7ª CMSI abordará o Tema Central: “Saúde Pública de qualidade 
para cuidar bem das pessoas”.
CAPÍTULO III
Dos Membros
Art. 3º - Poderão inscrever-se como membros da Conferência, todas as pessoas ou instituições interessa-
das no aperfeiçoamento da política de saúde, na condição de:
a) Delegados
b) Convidados
Parágrafo 1º - Os membros inscritos como Delegados terão direito a voz e voto; os participantes terão 
apenas direito a voz. Assim como os convidados;
Parágrafo 2º - Serão convidados, entidades e ou representantes de outras cidades e ou instituições Esta-
duais e Nacionais para serem participantes ou conferencistas. 
SEÇÃO I
Dos Delegados
Art. 4º - Tomarão parte da conferência na condição de Delegado os membros:
Paragrafo 1º - Conselheiros locais de saúde e todas as pessoas ou instituições interessadas na condição de:
I- Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de instituições governamentais (municipais, 
estaduais e federais);
II-Titulares ou representantes, formalmente credenciados, instituições prestadoras de serviço de saúde, 
públicas e privadas;
III-Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de entidades de representação dos trabalha-
dores da área de saúde;
IV- Representantes de usuários; organizações sindicais de trabalhadores rurais e urbanos; entidades pa-
tronais, associações comunitárias ou de moradores; clube de serviço; partidos políticos; organizações 
estudantis; conselhos de pais; assim como outras instituições da sociedade civil organizada que não se 
incluam nos itens anteriores; e
Paragrafo 2º - Os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde. 
Parágrafo 3º - Nos termos do Artigo 1º da Lei 8.142/90, a representação dos usuários será paritária em 
relação ao conjunto dos representantes do governo, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde.
Art. 5º - Os delegados das instituições deverão se inscrever no período do credenciamento mediante ofí-
cio de suas respectivas entidades.
CAPITULO IV
Da organização
Art. 6º - A organização da 7ª CMSI, obedecerá a seguinte sequência: 
I - Solenidade de Abertura;
II - Palestras;
III - Grupos de Trabalho;
III - Plenária Final;
IV - Eleição dos delegados para a representação na Conferência Regional e Estadual de Saúde  
V-  Encerramento da Conferência.
Art. 7º - Os eixos de sugestões e decisões terão apresentação de 90 minutos nos grupos.
Art. 8º - A abordagem do temário será realizado por exposição de no mínimo 1(um) conferencista, segui-
das de discussão na plenária e posterior discussão nos grupos de trabalho.
Parágrafo Único - Cada grupo de trabalho terá um coordenador para presidir a reunião e um relator indi-
cado pela comissão organizadora.
Art. 9º - Será facultado a quaisquer dos membros da Conferência, por ordem e mediante prévia inscrição 
à mesa diretora dos trabalhos, manifestar-se verbalmente ou por escrito durante o período de debates, 
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através de perguntas ou observações pertinentes ao tema.
Art. 10º - As exposições serão registradas por escrito com vista a sua divulgação no Relatório Final da 
plenária da 7ª CMSI.
CAPITULO V
Do credenciamento
Art. 11º - O credenciamento dos participantes e delegados será realizado no dia 27 de Maio de 2015, no 
período compreendido entre as 18:00 e 19:00 horas. 
CAPITULO VI
Da Plenária 
Art. 12º - A plenária da 7ª CMSI terá como função:
 a) Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões do Temário Central que tenham relatórios finais 
apresentados pelos grupos de trabalho.
 b) Sugerir e aprovar as diretrizes da Política de Saúde para os próximos 2 (dois) anos.
Parágrafo Único - os trabalhos em grupo servirão para aprofundar estes temas e elaborar propostas a 
serem discutidas na plenária final.
CAPITULO VII
Da Plenária Final
Art. 13º - Participarão da Plenária Final: 
Os participantes terão voz e voz e voto das decisões apresentadas na Plenária Final.
Art. 14º - A sessão da plenária será coordenada pela Comissão Organizadora da 7ª CMSI.
Art. 15º - A votação do relatório final será encaminhada da seguinte forma:
I - A Comissão Organizadora e Executiva da 7ª CMSTI procederá a leitura das propostas apresentadas 
pela plenária;
II - Será concedida a palavra por tempo determinado para réplica e tréplica (3 minutos);
IV - Será permitida uma defesa a favor ou contra, se a plenária não se sentir devidamente esclarecida;
V - As propostas apresentadas serão aprovadas por maioria simples, cinquenta por cento mais um dos 
delegados presentes.
Art. 16º - A mesa diretora da plenária assegurará o direito da manifestação aos participantes, pela ordem, 
sempre que qualquer um dos dispositivos desse regulamento não estiver sendo observado.
Art. 17º - A 7ª CMSI, será considerada habilitada a aprovar as propostas com quorum mínimo de 1/3 dos 
participantes credenciados presentes no Plenário. 
CAPITULO VIII
Disposições gerais e comuns
Art. 18º - O Conselho Municipal de Saúde decidirá sobre os casos omissos e pôr qualquer eventualidade 
que ocorra durante o evento.
Art. 19º - Serão conferidos certificados de participação da 7ª CMSI aos membros da comissão organizado-
ra e executiva, aos convidados e participantes, discriminando a condição de participação na conferência.
Art. 20º - Os certificados serão emitidos posteriormente pela Comissão Organizadora e Executiva de 
acordo com o credenciamento.

PORTARIA Nº 342, 8 DE MAIO DE 2015  
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE,  
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 11 DE MAIO DE 2015, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 001/2014, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:– AUXILIAR DE PRIMEIRA INFÂNCIA– Ref. 07
NOME CLASSIFICAÇÃO

MARTA CRISTINA DE ALMEIDA FÉLIX 408º
ELCY APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS 409º
ROSELI APARECIDA DUCHEN BUENO 410º

 
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 NO. 16/15-CT CÂMPUS CURITIBA POLO DE ITAPETININGA-SP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
EDITAL No. 16/15-CT - Câmpus Curitiba
Pelo presente, fazemos saber aos interessados que estão abertas as inscrições para o CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, cujo funcionamento foi aprovado pelo Con-
selho de
Pesquisa e Pós-Graduação – COPPG, por meio da Resolução 58/12 COPPG, conforme Regulamento da
Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UTFPR.
O processo de seleção envolverá simultaneamente os polos de Apoio Presencial de:
São José dos Campos, Itapevi e Itapetininga em São Paulo;Telêmaco Borba no Paraná e Treze Tílias em
Santa Catarina.
I. TÍTULO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Modalidade: ( ) Presencial (x) Semipresencial ( ) EAD
Local de realização: Polo de Apoio Presencial de ITAPETININGA-SP
Área de Conhecimento: Administração Pública (60202009)
II. FINALIDADE DO CURSO E PÚBLICO ALVO
Destina-se a portadores de diploma de curso superior que exercem atividades em órgãos públicos ou do
terceiro setor ou que tenham aspirações ao exercício de função pública;
Dará aos participantes a oportunidade de: a)Compreender os conceitos básicos e terminologias nas áreas
funcionais chave de organizações do primeiro (Estado) e terceiro setores nas áreas: gestão, estratégia,
operações, finanças públicas, recursos humanos e outras;b)Demonstrar habilidade para diagnosticar,
analisar e oferecer soluções para situações organizacionais/empresariais complexas;c)Desenvolver
habilidades-chave (comunicação oral e escrita, trabalho em equipe, liderança) requeridas para uma car-
reira
gerencial de sucesso;
III. INSTALAÇÕES
Os encontros presenciais do curso serão realizados nas instalações do Polo de Apoio Presencial de
ITAPETININGA-SP.
IV. CRONOGRAMA
1. Inscrição no site http://ead.utfpr.edu.br 11/05 a 28/05/2015
2. Vencimento do boleto bancário referente a taxa de inscrição 28/05/2015
3. Seleção baseada nos documentos solicitados pela UTFPR 28/05 a 16/06/2015
4. Divulgação Primeira Chamada 20/06/2015 Matrícula Primeira Chamada 21 e 22/06/2015
5. Divulgação Segunda Chamada 24/06/2015 Matrícula Segunda Chamada 26/06/2015
6. Divulgação Terceira Chamada
(Exclusiva para remanejamento)
02/07/2015 Matrícula Terceira Chamada 06/07/2015
7. Divulgação Quarta Chamada 04/08/2015 Matrícula Quarta Chamada 06/08/2015
A aula inaugural para o polo de ITAPETININGA-SP ocorrerá num final de semana entre 26/06 e
09/08/2015. A data da aula será divulgada no momento da matrícula.
8. Início das Aulas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 17/08/2015

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
V. DURAÇÃO, TURNO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
a. O curso terá duração de 450 (quatrocentos e cinquenta) horas, excluindo o tempo destinado a
atividades extracurriculares individuais e à monografia;
b. As aulas serão desenvolvidas de acordo com o calendário previsto no projeto aprovado pelo
Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Os encontros presenciais ocorrerão sempre aos sábados
no período diurno (matutino e/ou vespertino);
c. O aluno selecionado deverá participar obrigatoriamente da Aula Inaugural que consiste da
apresentação do curso e um curso de Moodle Básico, que terá uma duração de 16 (dezesseis)
horas, sendo 8 (oito) horas presenciais no polo em que realizou a inscrição, e mais 8 horas a
distância. A data da aula inaugural será publicada no portal logo após a matrícula e divulgada no
email dos matriculados;
d. Os cursos de pós-graduação são na modalidade semipresencial com a possibilidade da ocorrência
de até dois encontros mensais obrigatórios, no polo em que o aluno estiver matriculado,
agendados para exclusivamente para os sábados. Nestes encontros presenciais são realizadas as
provas escritas, trabalhos em grupo e demais atividades marcadas pela coordenação do curso ou
professor em cada módulo;
e. As provas presenciais e a defesa presencial da monografia estão regulamentadas pelo parágrafo
único, do artigo 6º, da Resolução nº1/07 do CNE/CES.
VI. VAGAS
a. Por meio deste Edital é ofertado o total de 50 (cinquenta) vagas, assim distribuídas:
i. 45 (quarenta e cinco) vagas destinadas à comunidade geral;
ii. 5 (cinco) vagas adicionais, que são destinadas aos servidores da UTFPR conforme Art. 16 do
Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
da UTFPR.
b. Para esta seleção o curso ofereça 5 vaga(s) adicional(is) para candidatos que estão habilitados para
realizar somente a monografia. Para concorrer a esta vaga, o candidato deverá ter sido aprovado
em todas as disciplinas em versões anteriores do curso;
VII. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
a. A Inscrição deverá ser realizada no portal no endereço eletrônico http://ead.utfpr.edu.br no link
inscrição;
� Para usuários já cadastrados anteriormente poderão ter acesso ao sistema com seu usuário (nº
do CPF) e senha cadastrados em seleções anteriores no endereço eletrônico
http://ead.utfpr.edu.br/ead/login-aluno/ ;
� Os candidatos poderão se inscrever em somente UM curso e polo;
b. Geração do boleto bancário de inscrição. Uma cópia do comprovante do pagamento deverá ser
guardada pelo candidato como comprovante da sua inscrição;
c. Preenchimento do currículo on-line;
d. Entrega dos documentos comprobatórios dentro do período estipulado no item IV deste edital;
VIII. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A VAGAS DA COMUNIDADE GERAL OU
ADICIONAIS
a. Ser graduado em curso superior reconhecido pelo MEC;
b. Entrega dos documentos detalhados nos itens VIII letra “c” para candidatos brasileiros, e VIII letra
“d” para candidatos estrangeiros, devendo ser entregues pessoalmente, ou por meio de
procuração particular, modelo disponível no ambiente de inscrição, no polo de apoio presencial
para o qual o candidato irá concorrer;
c. Documentos necessários para a inscrição de candidatos brasileiros:
1. Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e
cinco reais) recolhido por meio de boleto bancário;
2. Ficha de inscrição (curriculum vitae) impressa pelo sistema on-line com os anexos dos
documentos comprobatórios das informações do currículo;
3. Fotocópia autenticada (em cartório) do Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão de
Curso;
Obs.: O certificado de conclusão é aceito apenas para inscrição. Para fazer jus ao
Certificado da Especialização, além de cumprir os requisitos acadêmicos do curso, o
estudante deverá obrigatoriamente entregar cópia do Diploma de Graduação;
4. Fotocópia autenticada (em cartório) do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
5. Fotocópia autenticada (em cartório) da Certidão de Nascimento ou Casamento;
6. Fotocópia do CPF (se o documento de identificação contiver o nº do CPF, este não precisa
ser apresentado); ou Comprovante de inscrição do CPF, impresso do site da Receita
Federal, no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br. Neste comprovante
deve constar necessariamente o código de controle do comprovante com data de
impressão no período de 11/05 a 28/05/2015;
7. Fotocópia do Certificado de reservista ou no caso de ser militar documento que comprove
sua atividade. “Art. 170 da Lei n. 4375/64 - Por se encontrarem desobrigados com o Serviço
Militar, não caberá fornecimento de nenhum Certificado Militar aos brasileiros que vierem
a optar pela nacionalidade brasileira até 4 (quatro) anos após atingirem a maioridade, bem
como aos brasileiros, a partir de 1º de janeiro do ano em que completarem 46 (quarenta e
seis) anos de idade;
8. Fotocópia do Título de Eleitor ou Comprovante da situação que ESTÁ QUITE com a Justiça
Eleitoral, impresso do site do TRE, no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br. Neste
comprovante deve constar necessariamente o código de controle do comprovante com
data de impressão no período de 11/05 a 28/05/2015;
9. Fotocópia do Registro Geral (Carteira de Identidade);
Serão aceitos como comprovante legal de Identificação em substituição ao Registro Geral
(Carteira de Identidade) exclusivamente:
i. Fotocópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, desde que contenha foto e
sua validade seja posterior a 17/08/2016;
ii. Fotocópia do RIC - Registro de Identidade Civil;
iii. Fotocópia do Registro de Identidade Militar, Policiais Civis, Militares e Federais,
desde que contenha foto e CPF no mesmo documento;
iv. Fotocópia da Carteira da OAB, CRM, CRO e outros conselhos com
representatividade nacional, desde que contenha foto e CPF no mesmo
documento;
d. Documentos necessários para a inscrição de candidatos estrangeiros:
1. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais) recolhido por meio de boleto bancário;
2. Ficha do candidato (curriculum vitae) impressa pelo sistema de inscrição online;
3. Fotocópia autenticada (em cartório) do Diploma do Curso de Graduação ou Certificado de
Conclusão de Curso;
4. Fotocópia autenticada (em cartório) do Histórico Escolar do Curso de Graduação;
5. Fotocópia autenticada (em cartório) do RNE - Registro de Nacionalidade Estrangeira;
6. Toda documentação acadêmica deverá ser vistada pelo Ministério das Relações Exteriores
do país de origem e reconhecidas pelo consulado brasileiro.
e. Local para a entrega presencial de documentos para a inscrição:
No período de 11/05 a 28/05/2015, os candidatos que já realizaram a inscrição no endereço eletrônico
http://ead.utfpr.edu.br deverão entregar os documentos, acondicionados em envelope único sem
qualquer timbre, com nome completo, cidade do polo e curso pretendido, no seguinte local:
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Endereço: Rua Cyro Albuquerque, 4750 - Bairro Taboãozinho
Cidade: Itapetininga
Estado: SP
CEP do polo: 18213-615
Horário para entrega da documentação:
Seg a Sex 9h às 12h - 14h às 22h
Informações: (15) 3273-4590
Coordenação do Polo: Miguel Arcanjo Dias da Silva
Para o candidato que postar sua inscrição pelo correio, salienta-se que os documentos deverão
chegar ao polo de Itapetininga até a data e horário findos para as inscrições, ficando tal condição sobre
a inteira responsabilidade do candidato, não sendo admitidos sequer atraso por motivo de força maior,
caso fortuito ou culpa de terceiros. Não será considerada para efeitos deste edital a data da postagem.
IX. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS A VAGAS DA COMUNIDADE GERAL OU ADICIONAIS
a. A seleção dos candidatos inscritos será feita por meio de processo de classificação, realizada por
uma comissão designada pelo Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR - Câmpus Curitiba;
b. Para a classificação dos candidatos será procedida a análise do curriculum vitae preenchido no
sistema on-line e a validação da documentação a ele anexada;
c. Se o candidato não apresentar qualquer um dos documentos exigidos nos itens VIII letra “c” itens 2
a 9 ou VIII letra “d” itens 2 a 6 implicará na sua desclassificação;
d. Os documentos comprobatórios devem ser apresentados, em anexo, ao curriculum vitae,
preenchido no sistema on-line, observando necessariamente a ordem ali disposta;
e. Cabe aos membros da comissão de avaliação a ratificação ou não dos documentos apresentados,
culminando no caso da não ratificação em ajuste para menor da pontuação previamente obtida
pelo candidato;
f. Os critérios de classificação são:
1. Pontuação de Titulação - Máximo de 50 pontos
Titulação Área Fora da área
Graduação 25 1
Especialização 5 0
Mestrado 1 0
Doutorado 0 0
2. Pontuação de Atividades Profissionais - Máximo de 10 pontos
Atividade Pontos
Atividade na área 5
Atividade fora da área 0
3. Pontuação da Produção Científica - Máximo de 10 pontos
Produção Área Fora da área
Artigos publicados em periódicos científicos especializados nos
últimos 5 anos 5 2.5
4. Pontuação para Servidor Público - Máximo 10 pontos
Categoria Pontos
Professor da rede municipal, estadual ou federal 5
Servidor público do Município da cidade do polo de
Itapetininga 5
g. A classificação dos candidatos será feita até o número de vagas existentes, mais 25% (vinte e cinco
por cento), gerando uma lista de suplentes;
h. Em caso de empate entre candidatos na pontuação final, será classificado o candidato formado há
mais tempo considerando o seu curso de graduação indicado pelo candidato como principal no
sistema de inscrição seguido pelo critério idade, sendo favorecido o candidato mais idoso;
i. O resultado da seleção será divulgado exclusivamente no portal no endereço eletrônico
http://ead.utfpr.edu.br.
X. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A VAGAS PARA REALIZAR SOMENTE A
MONOGRAFIA
a. Para concorrer a estas vagas o candidato deverá ter sido aprovado em todas as disciplinas em
versões anteriores no curso;
b. Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
c. Atualização dos dados cadastrais no sistema de inscrição no sistema;
d. No preenchimento do currículo é obrigatório a marcação da sua graduação principal;
e. É também obrigatório a marcação da opção “Vou realizar somente a monografia” na aba
“monografia” no sistema de inscrição;
f. Entrega do comprovante que concluiu todas as disciplinas do curso. Para atendimento desse
requisito poderá apresentar o Relatório de Notas UTFPR tirado do AVA Moodle UTFPR, ou
declaração de disciplinas cursadas solicitada via requerimento pelo AVA Moodle UTFPR, ou ainda o
histórico escolar retirado do sistema acadêmico da UTFPR;
g. Os candidatos concorrerão exclusivamente as vagas destinadas no item VI.b deste edital, não
podendo portanto, concorrer as vagas contidas no item VI b do presente edital. Na ocorrência do
candidato pretendente a realização da monografia regulamentada pelo item X deste edital, realizar
sua inscrição no item VI a, será automaticamente desclassificado do certame.
h. Local para a entrega presencial de documentos para a inscrição:
No período de 11/05 a 28/05/2015, os candidatos que já realizaram a inscrição no endereço eletrônico
http://ead.utfpr.edu.br deverão entregar os documentos, acondicionados em envelope único sem
qualquer timbre, com nome completo, cidade do polo e curso pretendido, no seguinte local:
Endereço: Rua Cyro Albuquerque, 4750 - Bairro Taboãozinho
Cidade: Itapetininga
Estado: SP
CEP do polo: 18213-615
Horário para entrega da documentação:
Seg a Sex 9h às 12h - 14h às 22h
Informações: (15) 3273-4590
Coordenação do Polo: Miguel Arcanjo Dias da Silva
Para o candidato que postar sua inscrição pelo correio, salienta-se que os documentos deverão
chegar ao polo de Itapetininga até a data e horário findos para as inscrições, ficando tal condição sobre
a inteira responsabilidade do candidato, não sendo admitidos sequer atraso por motivo de força maior,
caso fortuito ou culpa de terceiros. Não será considerada para efeitos deste edital a data da postagem.
XI. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS A VAGAS PARA REALIZAR SOMENTE A MONOGRAFIA
a. A seleção dos candidatos inscritos será feita por meio de processo de classificação, realizada por
uma comissão designada pelo Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR - Câmpus Curitiba;
b. Cabe aos membros da comissão de avaliação a ratificação ou não dos documentos apresentados,
culminando no caso da não ratificação em ajuste para menor da pontuação previamente obtida
pelo candidato;
c. A classificação será realizada somente pela maior média geral de todas as disciplinas do curso
avaliada pelo documento apresentado pelo aluno e será informada pela comissão avaliadora;
d. Em caso de empate entre candidatos na pontuação final, será classificado o candidato formado há
mais tempo considerando o seu curso de graduação indicado pelo candidato como principal no
sistema de inscrição seguido pelo critério idade, sendo favorecido o candidato mais idoso;
e. O resultado da seleção será divulgado exclusivamente no portal no endereço eletrônico
http://ead.utfpr.edu.br.
XII. CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA
A matrícula poderá ser realizada pelo candidato selecionado, obrigatoriamente pelo portal no endereço
eletrônico http://ead.utfpr.edu.br/ead/login-aluno/ nos períodos a seguir, utilizando-se de sua

identificação de usuário e senha cadastrados.
a. Para os candidatos aprovados em primeira chamada: 21 e 22/06/2015 até as 23 h;
b. Para os candidatos aprovados em segunda chamada: 26/06/2015 até as 23 h;
c. Para os candidatos aprovados em terceira chamada (Remanejamento): 06/07/2015 até as 23 h;
d. Para os candidatos aprovados em quarta chamada: 06/08/2015 até as 23 h.
Obs.: Após o encerramento das matrículas referentes à Segunda Chamada, a UTFPR – Câmpus Curitiba 
fará
o remanejamento de vagas para outros polos se ITAPETININGA-SP não atingir as 50 (cinquenta) pre-
vistas
para o polo que obtiver o maior número de inscritos, com inscrições pagas. Será disponibilizado, até o
limite máximo de 20% (vinte por cento) do número das vagas oferecidas ao referido Polo. Caso este limite
seja atingido, e ainda houverem vagas a serem remanejadas, as remanescentes irão para aquele polo que
atingir o segundo maior número de inscritos e assim sucessivamente.
Não haverá remanejamento de vagas destinadas a monografia.
XIII. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
a. A UTFPR Câmpus Curitiba conferirá certificado de Especialista em Gestão Pública Municipal para os
alunos que tiverem rendimento acadêmico satisfatório no curso, conforme estabelecido pelo
Regulamento Didático-Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UTFPR (Resolução
035/12-COPPG).
b. O aluno que não concluir o curso e que venha a ser aprovado em disciplinas que totalizem, no
mínimo, 180 (cento e oitenta horas), poderá requerer, após o encerramento das disciplinas, o
Certificado de Aperfeiçoamento. Após emissão do certificado de Aperfeiçoamento, não será
permitida a emissão de certificado de Especialização no mesmo curso.
XIV. DOS RECURSOS
a. O candidato poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 3 (três) dias a contar do primeiro
dia útil subsequente ao da publicação do resultado dos selecionados, que deverá ser entregue aos
cuidados do Diretor da UTFPR - Campus Curitiba/PR - Gabinete da Direção, localizado na Av. Sete
de Setembro, 3165, Rebouças, fone: (41) 3310-4545, CEP 80320-901, Curitiba - PR, no horário
compreendido das 9:30h às 11:30h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira;
b. O recurso poderá ser encaminhado via correio, exclusivamente por SEDEX, desde que postado
dentro do prazo estipulado no item XIV a;
c. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado. O recurso interposto fora do prazo
não será recebido;
d. O prazo para interposição do recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos;
e. O recurso interposto em desacordo com este Edital não será recebido;
f. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos
irreparáveis ao candidato, caso que deverá ser cabalmente comprovado;
g. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos;
h. A Banca Examinadora dos recursos, após análise dos pedidos, verificarão o prazo e decidirão
quanto ao mérito;
i. Os resultados dos julgamentos dos recursos administrativos serão encaminhados aos candidatos,
via correio por Aviso de Recebimento - AR até o dia 17/08/2015.
XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a. É de responsabilidade do candidato o fornecimento de informações atualizadas de seus dados
pessoais durante o processo de seleção. A UTFPR não se responsabilizará por eventuais prejuízos
que possa sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou insuficientes;
b. Consoante o disposto no inciso III, artigo 44 da Lei 9394/96, este processo de seleção destina-se a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam as exigências constantes deste
Edital;
c. Não haverá aproveitamento de boletos pagos em versões anteriores a este edital.
d. O candidato classificado que não concluir o processo de matrícula perderá o direito à vaga do curso
oferecido;
e. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos, no mesmo
local de inscrição, até o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados à partir da data de início do
curso, 17/08/2015. Os documentos não retirados após este prazo serão enviados à reciclagem;
f. O candidato, no ato da sua inscrição, declara estar ciente de todo o conteúdo do presente Edital,
bem como os termos nele apresentados, ficando ciente de que a inexatidão das declarações,
irregularidades de documentos, ou eventuais vícios constatados no decorrer do processo, ou
posteriormente a ele, eliminará do certame o candidato infrator, anulando todos os atos
decorrentes à sua inscrição;
g. O aluno interessado no aproveitamento de estudos/disciplinas deve requerer através de
requerimento emitido pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem o pedido de equivalência de
disciplinas cursadas segundo a Resolução nº. 035/12-COPPG de 09.04.2012, após o início das aulas,
previsto para 17/08/2015 diretamente pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da turma 2015;
h. O presente Edital será publicado no endereço eletrônico http://ead.utfpr.edu.br e no polo de apoio
presencial de ITAPETININGA-SP;
i. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus
Curitiba/PR, ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação.
Curitiba, 3 de maio de 2015.

PROF. ALEXANDRE DE ALMEIDA PRADO POHL
DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PROF. CEZAR AUGUSTO ROMANO
DIREÇÃO GERAL - CÂMPUS CURITIBA
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EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato nº 04/2015
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa  Papelaria & Informática Principal Itapetininga Ltda. - EPP
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática. 
Vigência: Término em 31 de dezembro de 2015, a  contar de sua assinatura. 
Valor Global: R$ 4.408,92  (quatro mil, quatrocentos e oito reais e noventa e dois centavos). 
Data da assinatura: 01 de abril de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO Nº 05/2015
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa  Paulo José Ribeiro de Camargo ME
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática. 
Vigência: Término em 31 de dezembro de 2015, a  contar de sua assinatura. 
Valor Global: R$ 11.806,04   (onze mil, oitocentos e seis reais e quatro centavos). 
Data da assinatura: 01 de abril de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTRATO Nº 06/2015
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga
Contratada: Empresa  Cota.Com Comércio e Serviços Ltda. - EPP
Objeto: Aquisição de materiais de escritório e suprimentos de informática. 
Vigência: Término em 31 de dezembro de 2015, a  contar de sua assinatura. 
Valor Global: R$ 15.412,00  (quinze mil, quatrocentos e doze reais). 
Data da assinatura: 01 de abril de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 

RESOLUÇÃO Nº 578, DE 30 DE ABRIL DE 2015.
Institui, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga, a Semana do Meio Ambiente. 
(Projeto de Resolução nº 04/2015, de autoria do vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições 
legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Itapetininga a Semana do Meio Ambiente, a ser realizada na 
primeira semana do mês de junho de cada ano.
Parágrafo Único. A Semana prevista no caput deste artigo será destinada a realização de eventos, campanhas educativas 
e informativas, promoção de feiras, exposições, palestras, debates, fóruns, além da adoção de diversas outras ações 
positivas em relação à defesa e preservação do meio ambiente.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapetininga, 30 de abril de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.
ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI

CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO 

ATO DA MESA Nº 40/2015.
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, nos termos das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Nomear a senhora Natascha Paschoalique dos Santos, no cargo de Repórter Cinematográfi co, Escala CE4, para 
preenchimento de cargo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, em decorrência de aprovação em 
concurso público. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itapetininga, 04 de maio de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR ANTÔNIO FERNANDO SILVA ROSA JÚNIOR
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

FUAD ABRÃO ISAAC SIDNEI TEIXEIRA BARBOSA
1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA

DIRETOR GERAL

AVISO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Itapetininga convida toda a população de Itapetininga para participar da Audiência Pública que 
será realizada no Plenário da Câmara Municipal, situado à rua doutor José Soares Hungria, 489, Praça dos Três Poderes, 
Jardim Marabá, no dia 11 de maio de 2015, segunda-feira, às 16:00 horas para debate e discussão sobre os Projetos de 
Lei de nºs 35 e 36/2015, ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo, que autorizam a abertura de créditos especiais, 
e dão outras providências.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com o testemunho de nossa estima e respeito.
Atenciosamente,

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO N.º 01, DE 24 DE ABRIL DE 2.015
“Dispõe sobre o Regulamento, para fi ns de concessão, controle e fi scalização dos benefícios previdenciários, pelo 
Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM, previstos na Lei Complementar nº 49, de 23.04.2012 e 
suas alterações”.
O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SEPREM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Comple-
mentar nº 49, de 23 de abril de 2012 e suas alterações;   e,
CONSIDERANDO que o texto deste Regulamento foi aprovado pelo referido Colegiado em sua reunião ordinária 
realizada em 17/04/2015(Ata nº  04/2015). 
RESOLVE:
Art. 1º - A concessão, o controle e a fi scalização dos benefícios previdenciários pelo Serviço de Previdência Municipal 
de Itapetininga – SEPREM, previstos na Lei Complementar nº 49, de 23.04.2012 e suas alterações, fi cam sujeitos a este 
REGULAMENTO, nos termos das disposições que se seguem.
CAPÍTULO I – DA INSCRIÇÃO DO SEGURADO E DOS DEPENDENTES
Art. 2º. A inscrição dos segurados é automática, a partir de sua admissão e exercício em seu cargo efetivo. 
Art. 3º. A inscrição de seus dependentes será feita pelo segurado, a qualquer tempo, observadas as formalidades e do-
cumentos previstos neste regulamento.
Art. 4º. Considera-se inscrição de dependente, para os efeitos previdenciários, o ato pelo qual o segurado o qualifi ca 
perante o SEPREM, e decorre da apresentação:
I – para o cônjuge – certidão de casamento atualizada;
II – para os fi lhos – certidão de nascimento;
III – para a companheira ou companheiro – documento de identidade e certidão de nascimento ou casamento atualizada, 
com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou 
de óbito, se for o caso, e comprovação da união estável;
IV – para o dependente equiparado a fi lho – certidão judicial de tutela, certidão de nascimento ou casamento do segura-
do, comprovação da união estável, se for o caso, certidão de nascimento do dependente, e comprovantes da dependência 
econômica na forma estabelecida no artigo 7º deste Regulamento;
V – para os pais – documentos de identidade, informação ofi cial do INSS ou outro órgão competente, de que os mesmos 
não recebem benefício previdenciário, certidão de nascimento do segurado, e comprovantes da dependência econômica 
na forma estabelecida no artigo 7º deste Regulamento;
VI – irmão – certidão de nascimento, informação ofi cial do INSS ou outro órgão competente, de que o mesmo não 
recebe benefício previdenciário, certidão de nascimento do segurado, e comprovantes da dependência econômica na 
forma estabelecida no artigo 7º deste Regulamento;
§ 1º. Os documentos exigidos para a inscrição de dependentes constantes dos incisos I a VI deste artigo, deverão ser 
apresentados novamente por ocasião da concessão do benefício, e os passíveis de atualização emitidos com data recente.
§ 2º. Só podem ser consideradas dependentes as pessoas relacionadas no artigo 29 da Lei Complementar nº 49 de 
23/04/2012. 
§ 3º. Ocorrendo o falecimento do segurado sem que o mesmo tenha feito a inscrição de seus dependentes, a estes será 
lícito promove-la.
Art. 5º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que comprove que mantinha a união estável com o segu-
rado ou segurada até a data do óbito.
Art. 6º. Considera-se união estável aquela verifi cada entre o homem e a mulher, como entidade familiar, quando forem 
solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, coabitando de forma ininterrupta e duradoura sob o mesmo 
teto, enquanto não se separarem, desde que comprovado o vínculo na forma do artigo 7º.
§ 1º. Para os efeitos do disposto no caput, equipara-se à união estável a união entre pessoas do mesmo sexo.
§ 2º.  Não será admitida, exclusivamente, declaração de pessoas físicas para a comprovação de união estável.
Art. 7º. Para a comprovação da união estável ou da dependência econômica, conforme o caso, deve ser apresentado, no 
mínimo, três dos seguintes documentos:
I – certidão de nascimento de fi lho havido em comum;
II – certidão de casamento religioso;
III – declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;
IV – disposições testamentárias;
V – anotação constante na Carteira Profi ssional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social do Regime Geral 
de Previdência Social – RGPS, feita pelo órgão competente, em que o (a) companheiro (a) fi gure como dependente;
VI – declaração especial feita perante tabelião há mais de 2 (dois) anos, assinada pelas duas partes;
VII – prova de mesmo domicílio;
VIII – prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX – procuração ou fi ança reciprocamente outorgados;
X – conta bancária conjunta;
XI – registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;
XII – anotação constante de fi cha ou livro de registro de empregados ou de servidores municipais;
XIII – apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua bene-
fi ciária; 
XIV – fi cha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
XV – escritura de alienação de imóvel, a qualquer título, pelo segurado, em favor de dependente;
XVI – escritura de venda e compra de imóvel em nome dos interessados, devidamente registrada no cartório imobili-
ário;
XVII – compromisso de venda e compra, em nome dos interessados, de imóvel utilizado como residência comum, com 
fi rma reconhecida dos promitentes compradores;
XVIII – contrato de locação de imóvel destinado à residência comum, com fi rma reconhecida;
§ 1º. O vínculo existente entre o segurado e sua companheira e entre a segurada e seu companheiro, não poderá ser 
comprovado com documentos produzidos na época em que se pretende inscrever o dependente.
§ 2º. Decisão judicial que reconheça a união estável ou a dependência econômica supre a falta de documentos, desde 
que o SEPREM tenha participado da relação processual.
§ 3º. Os documentos apresentados para a comprovação da dependência de pais ou de irmãos do segurado podem, por 
si só, serem considerados insufi cientes para demonstrar a dependência econômica, hipótese em que o SEPREM, antes 
da concessão do benefício, poderá realizar investigação social por assistente social e, inclusive, promover justifi cação 
administrativa, afi m de uma comprovação segura de que a sobrevivência de pai, mãe ou irmão dependia efetivamente 
da ajuda fi nanceira do segurado falecido.
Art. 8º. A dependência econômica do cônjuge, dos fi lhos e dos companheiros é presumida.
Art. 9º. A perda da qualidade de dependente ocorre nas hipóteses previstas no artigo 34 da Lei Complementar nº 49 de 
23/04/2012.
§ 1º. A perda da qualidade de dependente de companheiro ou companheira, mediante revogação de sua inscrição pelo 
segurado, depende da efetiva cessação da união estável, sem a garantia da prestação de alimentos, fi xada em Juízo.
§ 2º. A perda da qualidade de dependente separado judicialmente ou divorciado, mediante revogação de sua inscrição 
pelo segurado, depende da comprovação de que ele não recebe alimentos, fi xados em juízo.
§ 3º. A qualidade de dependente de companheiro e do cônjuge separado ou divorciado pode ser restabelecida mediante 
a fi xação judicial de alimentos.
§ 4º. Não perde a qualidade de dependente o cônjuge ou a companheira que se casar após o falecimento do segurado, 
observado o artigo 128 da Lei Complementar nº 49, de 23 de Abril de 2.012.



Página 1509/05/2015

Art. 10. Para a comprovação do vínculo de companheiro, os documentos enumerados nos incisos IV, V, VI e XII do 
artigo 7º, constituem por si só, prova bastante e sufi ciente, desde que produzidos na época dos fatos, devendo os demais 
serem considerados em conjunto de no mínimo três, não dispensando a realização de investigação por assistente social, 
com o objetivo de comprovar a persistência do vínculo até a data do falecimento do segurado.
Art. 11. O fato superveniente que importe em exclusão de dependente deve ser comunicado ao SEPREM no prazo de 
30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - A não observância do disposto neste artigo sujeitará o segurado ao ressarcimento dos valores des-
pendidos pelo SEPREM na assistência do dependente não excluído no prazo previsto no caput, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas em lei.
Art. 12 - Na hipótese de concessão de pensão por morte o benefi ciário que tiver recebido o benefício indevidamente será 
obrigado a restituí-lo ao SEPREM de Itapetininga, com juros legais e correção monetária.
Art. 13. O segurado casado não poderá realizar a inscrição de companheira.
Art. 14. O segurado que viva em união estável com mulher casada não poderá realizar a inscrição desta última na 
qualidade de dependente.
Art. 15. No caso de dependente inválido, para fi ns de inscrição e concessão de benefício, a invalidez será comprovada 
mediante exame médico-pericial a cargo do SEPREM. 
§ 1º. A invalidez deverá ser anterior ao óbito ou à reclusão do segurado, conforme o caso.
§ 2º. A perícia médica será realizada na residência do benefi ciário quando ele não puder se locomover.
Art. 16. Para inscrição dos pais ou de irmãos, o segurado deverá comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, 
mediante declaração fi rmada perante o SEPREM.
Parágrafo único. Consideram-se dependentes preferenciais, para efeitos deste artigo, o cônjuge, os fi lhos, a companhei-
ra ou companheiro, e os menores adotados ou sob tutela, equiparados aos fi lhos.
Art. 17. A inscrição de dependentes para fi ns de concessão de benefícios previdenciários será feita mediante abertura de 
processo administrativo regular, com exceção da inscrição de cônjuge e fi lhos.
Parágrafo único. A inscrição de dependentes promovida por eles para fi ns de obterem a concessão de benefício previ-
denciário poderá ser feita no próprio processo de concessão do benefício.
Art. 18. A comprovação da união estável e da dependência econômica deverá ser renovada por ocasião da concessão 
dos benefícios de pensão por morte ou de auxílio-reclusão.
§ 1º. Sempre que o Diretor de Benefícios tiver dúvida sobre a efetiva situação de dependência econômica na época do 
falecimento ou da prisão do segurado, quando a prova for frágil ou insufi ciente, poderá promover a investigação social 
por assistente social.
§ 2º. O dependente inscrito será excluído do rol de dependentes, para todos os efeitos, conforme disposições contidas 
no artigo 34 da Lei Complementar nº 49, de 23 de Abril de 2.012.
CAPÍTULO II - DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA
SEÇÃO I – DO REQUERIMENTO
Art. 19. O requerimento do benefício de aposentadoria obedecerá ao documento padrão fornecido pelo SEPREM, do 
qual deverá constar obrigatoriamente:
I – nome do segurado;
II – endereço residencial;
III – número de sua cédula de identidade e CPF/MF;
IV – cargo efetivo do segurado e o respectivo padrão de vencimento;
V – nome do ente municipal ao qual está vinculado;
VI – data de nascimento do segurado;
VII – tipo de aposentadoria pretendida.
Art. 20. Só será protocolado requerimento com pedido de aposentadoria quando o segurado anexar ao mesmo:
I – cópia de sua certidão de nascimento ou casamento;
II – cópia de sua cédula de identidade e de inscrição no CPF/MF;
III – comprovante de endereço.
Art. 21. O processo de aposentadoria deverá ser complementado com os seguintes documentos, a serem providenciados 
pelo servidor requerente:
I – Cópia da inscrição do servidor no PIS/PASEP;
II - Certidão de Tempo de Contribuição – CTC fornecida pelo INSS, quando o funcionário tiver contribuído para o 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS;
III - CTC ou certidão de tempo de serviço fornecida por outros entes públicos onde o funcionário tiver trabalhado; 
SEÇÃO II – DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Art. 22. Os processos administrativos de concessão do benefício da aposentadoria serão autuados pelo Diretor de Bene-
fícios do SEPREM, ou por quem ele designar, devendo constar, em sua folha de rosto, as seguintes indicações:
I – número do processo;
II – data da entrada do pedido;
III – indicação do tipo da aposentadoria;
IV – nome do servidor com o número do seu PIS/PASEP;
V – entidade pública municipal de origem do segurado;
VI – data e número da portaria de concessão do benefício; 
VII – indicação se o aposentado tem direito à paridade ativo-inativo ou ao reajuste anual pelas regras do RGPS.
SEÇÃO III – DA INSTRUÇÃO E DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
Art. 23. Autuado o processo de aposentadoria, será solicitada a remessa dos seguintes documentos ao órgão de recursos 
humanos do ente municipal ao qual estiver vinculado o servidor: 
I – Certidão de Tempo de Contribuição - CTC do servidor;
II – cópia dos atos de nomeação e posse do funcionário, e de ingresso no regime celetista, ou certidão do órgão de 
recursos humanos de que o servidor é titular de cargo efetivo;
III – cópia dos atos administrativos relativos às mutações funcionais do segurado e de concessão de promoções, pro-
gressões e de concessão de outras vantagens pecuniárias em favor do mesmo, se houver;
IV – cópia do prontuário do servidor se houver;
V – informações e documentos comprobatórios de eventuais modifi cações da denominação do cargo do servidor ou do 
respectivo padrão de vencimento se forem o caso;
VI - Informações de que o Requerente é titular de cargo efetivo, indicando a denominação do cargo; e
VII – outros documentos e informações que forem julgados necessários.
§ 1º. A Certidão de Tempo de Contribuição - CTC expedida pelo órgão de recursos humanos de qualquer um dos entes 
empregadores do Município deverá abranger:
a) o tempo de exercício de cargo de provimento efetivo, no regime estatutário, anterior à criação do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS do Município de Itapetininga; e
b) o tempo de contribuição ao RPPS do Município de Itapetininga, relativo ao exercício de cargo efetivo na Prefeitura 
Municipal, em suas autarquias e fundações ou na Câmara Municipal, no regime estatutário;
§ 2º. O tempo de emprego público no regime celetista em qualquer ente público da República Federativa do Brasil, o 
tempo de contrato de trabalho na atividade privada, inclusive na atividade rural, só poderá ser comprovado mediante 
certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS. 
§ 3°. O tempo de contribuição em outros entes públicos da República Federativa do Brasil deverá ser comprovado 
mediante certidão de tempo de contribuição.
§ 4°. As certidões de tempo de contribuição expedidas pelo órgão de recursos humanos de qualquer um dos entes 
empregadores do Município deverão indicar o tempo de contribuição em dias, e em anos, meses e dias, com dedução 
das faltas não abonadas, dos dias em que o funcionário fi cou suspenso do serviço e das licenças ou afastamentos não 
remunerados.
§ 5º. A concessão do benefício apropriará exclusivamente o tempo de contribuição comprovado por CTC, podendo o 
benefício ser revisto no futuro, com a juntada de nova CTC.
Art. 24. Instruído o processo com as informações e documentos fornecidos pelo servidor e pelo órgão de recursos 
humanos, será providenciada a contagem do tempo de contribuição do mesmo para, em seguida, ser encaminhado o 
processo para parecer jurídico do SEPREM.
§ 1º. Se o servidor tiver direito de se aposentar por mais de uma regra de aposentadoria, ele deverá optar, obrigatoria-
mente, de forma expressa e irretratável, por uma das regras para aposentar-se.
§ 2º. Se os proventos da aposentadoria tiverem que ser calculados de acordo com a média remuneratória do servidor, o 

Diretor de Benefícios deverá solicitar:
I - do órgão de recursos humanos: a informação das bases de contribuição do servidor, a partir de julho de 1994, ou a 
partir de seu ingresso no serviço público municipal, se posterior a essa data;
II – do INSS: a remuneração de contribuição do servidor, a partir de julho de 1994, se ele contar com tempo de contri-
buição no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, antes do seu ingresso no serviço público municipal.
§ 3º. As certidões de tempo de serviço ou de tempo de contribuição expedidas por outros entes públicos da Federação 
deverão vir acompanhadas da informação da remuneração ou da base de contribuição do servidor durante o período de 
tempo que a certidão abranger.
§ 4º. Ao Diretor de Benefícios, ou quem ele designar, competirá calcular o valor fi nal dos proventos devidos ao segu-
rado.
SEÇÃO IV – DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Art. 25. A abertura de processo de aposentadoria por invalidez permanente pelo SEPREM poderá ser feita de ofício ou 
a pedido do servidor municipal.
§ 1º. Sempre que for sugerido o afastamento defi nitivo do servidor, em laudo médico apresentado em processo de 
licença para tratamento de saúde, este deverá ser encaminhado imediatamente ao SEPREM para a abertura, de ofício, 
de processo de concessão de aposentadoria por invalidez permanente.
§ 2º. O processo de concessão de aposentadoria por invalidez, de ofício, será aberto mediante requerimento do Diretor 
de Benefícios, e será instruído de laudo médico, convocando-se o servidor para apresentar documentos a que se referem 
os incisos I a III do artigo 21 desta Resolução.
§ 3º. A abertura de processo de aposentadoria por invalidez permanente, a pedido do servidor municipal estatutário, 
será feito mediante requerimento-padrão a que se refere o artigo 19, e dos documentos relacionados no artigo 20 e seus 
incisos, e de relatório médico que recomende o afastamento defi nitivo do servidor.
Art. 26. Quando se tratar de aposentadoria decorrente de acidente em serviço é obrigatório:
I – juntar ao processo de aposentadoria uma cópia da CIAT (Comunicação Interna de Acidente de Trabalho), lavrada 
pelo ente público municipal ao qual o servidor estiver vinculado, Prefeitura, Câmara ou SEPREM; e
II – verifi cação médica do nexo causal, de modo a concluir que a invalidez permanente do servidor é decorrente exclu-
sivamente do acidente em serviço.
Art. 27. Os proventos da aposentadoria por invalidez permanente do servidor corresponderão à sua média remunerató-
ria, apurada nos termos do artigo 87 e seus parágrafos da Lei Complementar n° 49 de 23 de abril de 2012, respeitada a 
regra de transição estabelecida no § 2° deste artigo.  
§ 1º. Na hipótese de a média remuneratória superar o valor da última base de contribuição do servidor, esta última 
deverá ser adotada para o cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez.
§ 2º. Se o servidor tiver ingressado no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 os seus proventos serão calcu-
lados sobre a sua última base de contribuição.
§ 3º. Na hipótese do parágrafo anterior o reajuste do benefício será realizado na mesma época em que houver reajuste 
de vencimentos dos servidores em atividade, na mesma proporção, inclusive nos casos de reclassifi cação do padrão de 
vencimento do cargo em que se deu a aposentadoria.
SEÇÃO V – DA PERÍCIA MÉDICA
 Art. 28. Quando se tratar de aposentadoria por invalidez o servidor a ser aposentado deverá, prévia e obrigatoriamente, 
ser submetido à perícia médica a cargo de uma Junta Médica composta por 3 (três) médicos peritos.
Art. 29. À Junta Médica, constituída pelo SEPREM, cumprirá:
I – examinar o servidor;
II – oferecer laudo médico conclusivo que:
informe as doenças que acometem o servidor;
indique o CID (Classifi cação Internacional de Doenças) correspondente de cada uma das doenças do servidor; e
responda todos os quesitos que integram o Anexo I desta Resolução.
Art. 30. Quando o servidor se encontrar em gozo de auxílio-doença deverá ser apensado ao processo de aposentadoria 
por invalidez o respectivo processo de concessão de Auxílio-Doença, encaminhando-se à Junta Médica incumbida de 
periciar o servidor.
§ 1º. O Servidor em gozo de auxílio-doença poderá, a qualquer tempo, dentro do prazo máximo de concessão desse 
benefício que é de 24(vinte e quatro) meses consecutivos, ser submetido à Junta Médica para eventual concessão de 
aposentadoria por invalidez. 
§ 2º. Na hipótese a que se refere o parágrafo anterior, se o laudo médico concluir que o servidor se encontra defi nitiva-
mente incapacitado para o serviço público municipal, cumpre ao Diretor de Benefícios requerer de ofício a aposenta-
doria por invalidez.
§ 3º - O servidor poderá ser convocado a qualquer tempo para ser submetido à nova perícia médica, se fi car comprovado 
o exercício de atividade que demonstre a sua recuperação.
Art. 31. Cópia do processo de aposentadoria por invalidez será encaminhada ao ente público municipal ao qual o servi-
dor estiver vinculado, quando o laudo da Junta Médica concluir:
I - que o servidor deve retornar ao exercício de seu cargo, com ou sem restrições; ou
 II – que o servidor deve ser submetido a processo de readaptação, nos termos do Regime Jurídico dos Funcionários 
Públicos do Município de Itapetininga. 
 Art. 32. O servidor aposentado por invalidez permanente deverá ser submetido à nova perícia médica, bienalmente, a 
contar da data da concessão do benefício, até atingir a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, ou de 60 (sessenta) 
anos, se mulher.
§ 1º - Se o servidor não se submeter à nova perícia médica o benefício será suspenso até que a perícia seja realizada.
§ 2º.   Será revogada a aposentadoria por invalidez na hipótese de a perícia médica concluir que houve a recuperação 
total ou parcial do servidor e que ele tem condições de voltar à atividade no serviço público municipal.
Art. 33 - Revogada a aposentadoria do servidor o ente municipal deverá ser comunicado no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para ser providenciada a reversão do aposentado ao serviço ativo.
SEÇÃO VI – DA APOSENTADORIA DO PROFESSOR
Art. 34. Na aposentadoria de professor, com redução de 05 (cinco) anos na idade mínima e no tempo de contribuição 
mínima, o processo administrativo deverá conter documentos e informações claras que demonstrem que o servidor, 
para se aposentar, está utilizando, exclusivamente, tempo de magistério em salas de aula, no ensino infantil, fundamen-
tal ou médio.
Parágrafo Único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação 
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos 
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação, 
supervisão e assessoramento pedagógico.
SEÇÃO VII – DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Art. 35. O benefício de aposentadoria será concedido mediante portaria assinada pelo Presidente do SEPREM.
Art. 36. Baixada a Portaria de concessão do benefício da aposentadoria, cópia da mesma deverá ser entregue:
I - ao aposentado;
II - ao superior hierárquico do aposentado, quando na ativa, e 
III - ao órgão de recursos humanos do ente público ao qual o aposentado estava vinculado.
Parágrafo único. O aposentado, ao receber cópia da portaria de concessão do benefício, fi ca obrigado a assinar o Termo 
de Ciência e Notifi cação, de conformidade com a minuta constante do Anexo II, que fi ca fazendo parte integrante desta 
Resolução, sob pena de, não o fazendo, fi car suspenso o pagamento dos proventos.
SEÇÃO VIII – DA HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Art. 37. Concedido o benefício da aposentadoria o respectivo processo administrativo será encaminhado ao Conselho 
Administrativo para fi ns de homologação.
§ 1º. Os processos de aposentadoria deverão permanecer na sede do SEPREM.
§ 2º. Se o Conselho Administrativo não homologar a concessão do benefício, deverá indicar as razões de seu procedi-
mento.
§ 3º. O Conselho Administrativo só poderá negar-se a homologar a concessão do benefício na hipótese de procedimento 
manifestamente ilegal ou inconstitucional.
§ 4º. Na hipótese de não ser homologada a concessão do benefício o processo deverá ser devolvido à Diretoria Executi-
va para que ela ofereça esclarecimentos sobre dúvidas do colegiado ou corrija a ilegalidade ou irregularidade apontada 
pelo Conselho Administrativo.
§ 5º. Não sendo corrigida a ilegalidade ou irregularidade apontada pelo Conselho Administrativo, incumbe a este cole-
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giado denunciar o fato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 6°. O Conselho Fiscal poderá, a qualquer tempo, solicitar o exame de qualquer processo de aposentadoria, respeitado 
a decadência decenal.
CAPÍTULO III – DA PENSÃO POR MORTE
SEÇÃO I – DO REQUERIMENTO
Art. 38. Os pedidos de concessão do benefício da pensão por morte devem ser preenchidos de acordo com o requeri-
mento-padrão fornecido pelo SEPREM, do qual deverá constar obrigatoriamente:
I – o nome e endereço do dependente que requer o benefício e a sua relação de dependência;
II – nome do segurado falecido e data do falecimento;
III – indicação da situação do segurado falecido: ativo ou inativo;
IV – na hipótese de o segurado ter falecido em atividade, indicar o nome do órgão ao qual o mesmo esteve vinculado;
V – os nomes, relação de dependência, e data de nascimento dos demais dependentes do segurado falecido; e
VI – inscrição de dependentes, no caso de os mesmos não estarem inscritos como tais perante o SEPREM.
SEÇÃO II – DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO
Art. 39. Os processos administrativos de concessão do benefício da pensão por morte serão autuados pelo Diretor de 
Benefícios do SEPREM ou por quem este indicar, devendo constar, em sua folha de rosto, as seguintes indicações:
I – número e ano do processo;
II – entidade pública municipal de origem do segurado falecido;
III – nome do servidor falecido com o número do seu PIS/PASEP;
IV – nome do dependente que requer a pensão;
V – nome dos demais benefi ciários da pensão requerida;
VI – assunto: pensão por morte; 
VII – data e número da portaria de concessão do benefício; 
VIII – indicação se o pensionista tem direito à paridade ativo-inativo ou ao reajuste anual pelas regras do RGPS; e
SEÇÃO III – DA INSTRUÇÃO E TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
Art. 40. Os processos administrativos de concessão de pensão por morte deverão ser instruídos com os seguintes do-
cumentos:
I – a serem providenciados pelo Requerente:
a) os documentos a que se referem os incisos I a III do artigo 21;
b) certidão de óbito do segurado falecido;
c) certidão de casamento atualizada, ou seja, expedida há menos de 30 (trinta) dias, sempre que o cônjuge for benefi -
ciário da pensão;
d) cópia de acordo judicial homologado ou de sentença judicial em ação de separação judicial ou divórcio, em que for 
fi xada uma pensão alimentícia em favor do cônjuge sobrevivente, se for o caso;  
e) certidão de nascimento dos fi lhos com menos de 21 anos de idade, comprovante de adoção ou termo de guarda para 
fi ns de adoção, decisão de concessão da tutela ou termo de guarda para fi ns de concessão de tutela, se for o caso;
f) cópia de documento de identidade dos dependentes se houver; 
g) documentos relativos à comprovação da união estável se forem o caso; 
h) comprovante de endereço do Requerente; e
II – a serem solicitados ao órgão de pessoal do ente empregador em relação ao qual o servidor falecido esteve vinculado: 
os documentos a que se referem os incisos IV, V, VI e VII do artigo 23 desta Resolução.
§ 1º. Se o Requerente não dispuser do documento a que se refere o inciso I do artigo 21 ele deverá ser solicitado do 
órgão de pessoal.
§ 2º. Se o servidor falecido era inativo não se aplica o disposto no inciso II deste artigo, devendo ser apensado ao pro-
cesso de pensão o processo de concessão de aposentadoria do servidor falecido.
Art. 41. Instruído o processo com as informações e documentos fornecidos pelo servidor, e pelo órgão de pessoal no 
caso de servidor falecido em atividade, o Diretor de Benefícios o encaminhará para parecer jurídico.
Art. 42. Sempre que a tramitação do pedido de pensão depender da inscrição de dependentes, esta será logo providen-
ciada.
Art. 43. Se a inscrição de dependente depender de justifi cação administrativa, ela será processada nos próprios autos da 
pensão ou em autos apartados, em apenso.
SEÇÃO IV – DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Art. 44. O benefício da pensão por morte será concedido mediante portaria assinada pelo Presidente do SEPREM.
§ 1°. Baixada a Portaria de concessão do benefício, cópia da mesma deverá ser entregue aos pensionistas.
§ 2°. Os pensionistas, ao receberem cópia da portaria de concessão do benefício, fi cam obrigados a assinar o Termo de 
Ciência e Notifi cação, de conformidade com a minuta constante do Anexo III, que fi ca fazendo parte integrante desta 
Resolução, sob pena de, não o fazendo, fi car suspenso o pagamento da pensão.
Art. 45. O benefício da pensão por morte corresponderá:  
I - Ao valor da totalidade dos proventos do funcionário à época do falecimento, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% 
(setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado na data o óbito;   
II - Ao valor da totalidade da última base de contribuição do funcionário no cargo efetivo em que se deu o falecimento, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 
da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na 
data o óbito;
Art. 46. O reajustamento do benefício da pensão por morte será realizado da seguinte forma:
I - Na hipótese da pensão por morte decorrer de falecimento de servidor que ingressou no serviço público até 31/12/2003, 
e foi aposentado por invalidez permanente depois dessa data, o reajuste do benefício será realizado na mesma época e 
proporção do reajuste de vencimentos dos servidores em atividade, inclusive nos casos de reclassifi cação do padrão de 
vencimento do cargo em que se deu a aposentadoria, e se o ingresso do servidor aposentado por invalidez ocorreu após 
essa data, o reajuste do benefício será realizado na mesma data e mesmo índice do reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.
II – A pensão por morte que decorrer de falecimento de servidor em atividade e concedida até 31.12.2003, o reajusta-
mento do benefício será realizado na mesma época e proporção em que houver reajuste de vencimentos dos servidores 
em atividade, inclusive nos casos de reclassifi cação do padrão de vencimento do cargo, e se concedida após essa data, 
o reajustamento do benefício será realizado na mesma data e mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.
SEÇÃO V – DA HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 47. Concedido o benefício da pensão por morte o Diretor de Benefícios encaminhará o respectivo processo ao 
Conselho Administrativo, para fi ns de homologação, aplicando-se, para esse fi m, o disposto nos parágrafos do artigo 37.
CAPÍTULO IV – DO SALÁRIO-MATERNIDADE
Art. 48. A abertura de processo administrativo de concessão de salário-maternidade será feita mediante protocolo e 
requerimento padrão, na sede da perícia do SEPREM, pela segurada gestante ou por seu representante, acompanhado 
de atestado de seu médico assistente, comprovando que a servidora se encontra, pelo menos, no 8º (oitavo) mês de 
gestação, ou instruído simplesmente com certidão de nascimento, se o parto já tiver ocorrido.
Art. 49. Os processos administrativos de concessão do benefício do salário-maternidade serão autuados pelo Diretor de 
Benefícios do SEPREM, devendo constar, em sua folha de rosto, as seguintes indicações:
I – número e ano do processo;
II – entidade pública municipal de origem da segurada;
III – assunto: salário-maternidade; 
IV – data de início e do término do benefício;
V – número e data da portaria de concessão do benefício; 
VI – data do parto, da adoção ou da guarda para fi ns de adoção.
Art. 50. Aberto o processo de concessão do Salário-Maternidade, o Diretor de Benefícios acessará o sistema de folha 
de pagamento do órgão de pessoal do respectivo ente municipal, para implantação do benefício e obtenção das demais 
informações sobre a servidora:
Art. 51. Se ocorrer o parto da Segurada sem que esta tenha protocolado na Perícia Médica do SEPREM a concessão 
do Salário-Maternidade, o benefício poderá ser concedido de ofício mediante a apresentação de declaração médica que 
comprove a realização do parto ou de certidão de nascimento.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, competirá ao Diretor de Benefícios preencher e assinar o documento padrão 

de concessão do benefício, promovendo a abertura do respectivo processo.
Art. 52.  A manutenção do benefício do salário-maternidade, após o parto, dependerá da apresentação, pela Servidora 
ou por seu representante, de cópia da certidão de nascimento ou comprovação de natimorto, que deverá ser juntada ao 
processo.
Art. 53. Se a Servidora estiver em gozo de Auxílio-Doença por ocasião da concessão do Salário-Maternidade o benefí-
cio do Auxílio-Doença será suspenso enquanto perdurar o pagamento do Salário-Maternidade.
Art. 54. Concedido o benefício mediante Portaria do Presidente do SEPREM, ela será publicada resumidamente.
Art. 55. O benefício do salário-maternidade corresponderá ao pagamento de valor mensal equivalente à última base de 
contribuição da servidora.
§ 1º. Sempre que houver alteração dos níveis dos vencimentos dos servidores, inclusive mediante reclassifi cação de 
cargos, ou concessão de qualquer vantagem permanente de caráter geral, o benefício estender-se-á à servidora em gozo 
de salário-maternidade.
§ 2º. O valor do benefício no primeiro e no último pagamento será calculado de forma a corresponder ao valor da base 
de contribuição por dia de afastamento. 
§ 3º. Será devida, juntamente com a última parcela, em cada exercício, a gratifi cação natalina correspondente ao período 
de gozo do salário-maternidade, proporcional ao período de duração do benefício. 
§ 4º. Quando a servidora tiver ingressado há menos de 30 dias no serviço público municipal, o valor do benefício cor-
responderá aos vencimentos que ela efetivamente tiver percebido, respeitado o valor correspondente ao salário mínimo 
nacional.
Art. 56. O pagamento do Salário-Maternidade será efetuado pelo órgão público municipal ao qual a servidora estiver 
vinculada, Prefeitura, Câmara ou Autarquia, encarregado da elaboração do holerite da segurada, e reembolsado pelo 
SEPREM, por meio de transferência eletrônica em conta corrente.  
Art. 57. O salário-maternidade será devido à servidora que se encontrar no exercício de seu cargo, ou na qualidade de 
contribuinte facultativa.
CAPÍTULO V – DO AUXÍLIO-DOENÇA
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 58. O auxílio-doença só poderá ser concedido quando a doença, a intervenção cirúrgica ou o acidente em que se 
envolver o segurado, incapacitá-lo provisoriamente para o exercício das atribuições normais de seu cargo, inclusive para 
o exercício de outras atividades no serviço público.
SEÇÃO II – DO REQUERIMENTO
Art. 59. A abertura de processo administrativo de concessão de auxílio-doença será feita mediante protocolo e reque-
rimento padrão, na sede da perícia do SEPREM, acompanhado de documentação comprobatória de afastamento do 
servidor, do serviço ativo, por motivo de doença, por mais de 30 (trinta) dias.
§ 1º.  Quando o segurado fi car impossibilitado, em razão de sua doença, de assinar o requerimento padrão de concessão 
ou de prorrogação do benefício de auxílio-doença, o mesmo poderá ser assinado por pessoa responsável, com cópia do 
documento de identifi cação anexa no processo.
§ 2º. Nos casos de doenças psíquicas, a declaração ou o atestado fornecido pelo médico assistente do servidor, deverá 
conter relatório ou prontuário médico detalhado da doença do paciente, com o histórico de seu tratamento.
§ 3º. De posse do atestado de seu médico assistente, o Servidor terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para apresentá-lo 
ao setor de perícia do SEPREM. 
SEÇÃO III – DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
Art. 60. Aberto o processo de concessão do benefício, o Diretor de Benefícios do SEPREM ou quem ele designar 
tomará, imediatamente, as seguintes providências: 
I – agendará a perícia médica do segurado, comunicando a ele, ou a seu representante, caso o mesmo esteja impossibi-
litado de comparecer a perícia médica, a data, o horário e o local da realização da perícia;
II – acessará o sistema de folha de pagamento do órgão de pessoal do respectivo ente municipal, para implantação do 
benefício e obtenção das demais informações sobre o servidor.
Art. 61. O processo de concessão do benefício conterá:
I – número e data de abertura do processo;
II – documento padrão de concessão do benefício; 
III – indicação do nome do benefício;
IV – nome do segurado;
V – endereço residencial e telefone do segurado;
VI – cargo efetivo do segurado, com a respectiva data de ingresso;
 VII – cargo em comissão que eventualmente estiver exercendo, ou que já exerceu;
VIII- nome do ente municipal ao qual o segurado está vinculado;
IX – cópia da conclusão da perícia médica;
X – início da vigência do benefício;
XI – períodos de eventuais prorrogações do benefício;
XII – portaria da concessão do benefi cio.
SEÇÃO IV – DA PERÍCIA MÉDICA
Art. 62. A perícia médica concluirá se o segurado necessita permanecer afastado do exercício de seu cargo e por quanto 
tempo ou, se o mesmo está apto para retornar ao serviço público municipal.
§ 1º. Realizada a perícia médica, a concessão do auxílio-doença correspondente não poderá abranger período de tempo 
superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
§ 2º. Compete à perícia médica caracterizar o afastamento como auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário basean-
do-se em nexo causal, laudos técnicos e emissão da CIAT (Comunicação Interna de Acidente de Trabalho). 
Art. 63. Os exames de qualquer natureza e as consultas médicas especializadas, que forem necessários para a perícia 
médica e forem solicitados pelo médico-perito, serão realizados as expensas do segurado ou na rede pública de saúde. 
Art. 64. O relatório médico e todos os exames complementares realizados e eventuais relatórios médicos de consultas 
especializadas, deverão ser encaminhados a perícia do SEPREM, assim que o segurado estiver de posse dos mesmos.
§1°. Será expedido pelo Diretor de Benefícios da perícia do SEPREM, comunicado ofi cial ao servidor, no dia posterior 
ao atendimento do médico perito, sobre o resultado da perícia, com a ciência do mesmo, o qual deverá apresentá-lo 
imediatamente ao órgão ao qual o mesmo está vinculado, sob pena de, não o fazendo, constar como falta ao serviço.
§2°. Na hipótese de não ser possível a comunicação ao segurado pelas formas indicadas no parágrafo anterior, a comu-
nicação será feita mediante publicação na imprensa ofi cial do município. 
Art. 65. O Diretor de Benefícios ou quem ele designar providenciará a juntada do resultado da perícia médica ao 
processo, e aguardará o envio pela Prefeitura Municipal, dos relatórios com os valores dos benefícios pagos para sua 
conferência.
Art. 66. A perícia médica é indispensável para a concessão do benefício.
§ 1°. A perícia médica será realizada por médico perito devidamente credenciado ou contratado pelo SEPREM. 
§ 2°. O segurado não receberá o benefício, comunicando-se o fato aos entes empregadores para as providências cabí-
veis, nos seguintes casos:
I – não comparecer a perícia do SEPREM para requerer auxílio-doença, exceto na hipótese de incapacidade do servidor 
para se locomover, quando o SEPREM deverá processar de ofício a sua concessão;
II – não se submeter à perícia médica.
Art. 67. Fixado pela perícia médica o período de afastamento do servidor para seu tratamento, a concessão do auxílio-
-doença retroagirá à data do término do afastamento por motivo de doença perante o ente municipal ao qual o segurado 
estiver vinculado.
§ 1º. Na concessão do auxílio-doença, será fi xada a data do início do benefício, competindo ao médico perito que reali-
zar a perícia médica indicar a data do término.
§ 2º. Competirá ao médico perito, na data da realização da perícia, concluir:
I – se o servidor está apto para retornar à atividade para desempenhar as atribuições de seu cargo, com ou sem restrições, 
ou para desempenhar outras atividades no serviço público municipal mediante processo de readaptação;
II – se o servidor deve fi car afastado do serviço público municipal, propondo:
a concessão do benefício mediante alta programada, estabelecendo a data do término do benefício e do subseqüente 
retorno à atividade; ou
a concessão do benefício por um período não superior a 180(cento e oitenta) dias, fi xando a data da realização de nova 
perícia médica para eventual alta ou prorrogação do benefício;
III – se o servidor está incapacitado permanentemente para qualquer atividade no serviço público municipal.
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Art. 68. Se o servidor faltar à perícia médica, na hipótese de incapacidade do mesmo para se locomover, poderá o SE-
PREM solicitar o serviço de assistência social da Prefeitura Municipal para verifi cação do motivo da falta.
§ 1º. Se o não comparecimento à perícia médica tiver ocorrido sem motivo justo, o pagamento será suspenso até a data 
da nova perícia.
§ 2º. Na hipótese do § 1º deste artigo o servidor poderá requerer novamente o benefício com base nos documentos 
juntados ao processo suspenso. 
§ 3º. No caso do § 2º deste artigo o benefício será concedido a partir da data do novo requerimento ou a partir da data 
indicada no parecer do médico perito.
§ 4º. Se a falta à perícia foi ocasionada por motivo de força maior, devidamente comprovada nos autos do processo 
administrativo, será marcada nova perícia médica, e será concedido o auxílio-doença até a data da realização da nova 
perícia.
§ 5º. Sempre que ocorrer a hipótese prevista no § 1º deste artigo o Diretor de Benefícios do SEPREM deverá comunicar 
o fato ao ente municipal ao qual o servidor estiver vinculado.
§ 6º. Se houver impossibilidade de comparecimento do servidor à perícia marcada pelo fato de estar internado ou sem 
condições de se locomover para se submeter à perícia médica, a justifi cativa deverá ser apresentada até a data da perícia, 
até a hora marcada para a sua realização, por pessoa de sua família ou responsável, a fi m de ser marcada nova data para 
a perícia, aplicando-se o disposto no § 4º deste artigo.
§ 7º. Se o servidor alegar que não tem condições físicas ou mentais para se locomover, e apresentar essa situação à pe-
rícia médica, e a mesma condição for confi rmada em parecer de assistente social solicitada pelo SEPREM à Prefeitura 
Municipal, a perícia poderá ser realizada onde quer que o segurado se encontre.
SEÇÃO V – DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Art. 69. O auxílio-doença será concedido mediante portaria do Presidente do SEPREM, a qual deverá ser publicada 
resumidamente na imprensa ofi cial do município.
Art. 70. A autoridade administrativa do SEPREM só poderá decidir de forma contrária à conclusão da perícia médica, 
quando existir prova concreta que demonstre o engano ou erro do médico perito.
SEÇÃO VI – DA ALTA MÉDICA
Art. 71. Quando a perícia médica concluir que o servidor está apto para retornar à atividade no serviço público munici-
pal, a alta médica e a conseqüente cessação do benefi cio de auxílio-doença será imediatamente comunicada ao segurado 
e ao órgão ao qual ele está vinculado.
SEÇÃO VII – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Art. 72. O segurado que não se conformar com o indeferimento de seu pedido de concessão do benefício de auxílio-
-doença, ou com o seu término, poderá apresentar pedido de reconsideração, apresentando fundamentação médica 
divergente, bem como relatório médico detalhado da doença do paciente, e no caso de tratamento psíquico, deverá ser 
apresentado também o histórico de seu tratamento.
§ 1º. O servidor poderá pedir reconsideração do indeferimento do pedido de concessão do benefício ou da sua cessação, 
somente uma vez, devendo retornar imediatamente ao trabalho e aguardar a decisão do seu pedido em atividade.
§ 2º. Apresentado o pedido de reconsideração será agendada nova perícia médica, em caráter prioritário, encaminhan-
do-se cópia do pedido ao perito para exame e manifestação pericial.
§ 3º. O médico-perito poderá emitir parecer opinando pela concessão do benefício em caráter retroativo, a fi m de que o 
auxílio-doença seja concedido a partir da data da apresentação do pedido de reconsideração.
§ 4º. Na hipótese de o pedido de reconsideração ser negado o servidor só poderá requerer novamente o benefício, com 
fundamento na mesma doença, após o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da alta médica.
§ 5º Todos os pedidos de benefício apresentados dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da alta do servidor, 
serão recebidos como pedido de reconsideração, desde que o diagnóstico médico seja o mesmo ou relacionado àquele 
que deu origem à concessão do benefício anterior.
§ 6º. Apresentado o resultado da nova perícia médica, o Diretor de Benefícios do SEPREM comunicará ofi cialmente o 
segurado sobre o resultado do pedido de reconsideração, em caráter prioritário.
SEÇÃO VIII – DA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
Art. 73. A prorrogação do benefício poderá ser requerida antes do término do afastamento com alta programada.
§ 1º. O servidor que requerer a prorrogação do benefício fi cará sujeito à nova perícia médica.
§ 2º. Se a perícia médica for favorável à prorrogação do benefício, este será prorrogado a partir da alta programada.
§ 3º. Se a perícia médica negar o pedido de prorrogação do benefício competirá ao médico perito opinar pelo pagamento 
do auxílio-doença entre a data da alta e a data da realização da nova perícia.
SEÇÃO IX – DAS MEDIDAS DE CONTROLE
Art. 74. O segurado em gozo de auxílio-doença se obriga a comunicar a Perícia do SEPREM eventual alteração de sua 
residência ou estadia fora do município, indicando seu endereço ou qualquer outro meio que possibilite o contato pelo 
SEPREM.
§ 1º. Se o segurado, ao ser procurado em sua residência, não for encontrado na mesma e nem em local indicado por seus 
parentes, deverá comparecer na sede da Perícia do SEPREM dentro dos 07 (sete) dias úteis subseqüentes.
§ 2º. O benefício será suspenso caso não seja cumprida a situação prevista no parágrafo anterior.
Art. 75. O segurado em gozo de auxílio-doença que for encontrado exercendo qualquer outra atividade, remunerada ou 
não, inclusive atividades esportivas ou de lazer incompatíveis com o tratamento de sua doença, terá o benefício suspen-
so e fi cará sujeito ao pagamento de multa no valor equivalente a uma base de contribuição, que será cobrada mediante 
desconto em folha de pagamento, parceladamente, até o limite de 20% (vinte por cento) de sua remuneração bruta, sem 
prejuízo da devolução do benefício recebido indevidamente.
Parágrafo único. A imposição de multa ao segurado será objeto de ato lavrado pelo Diretor de Benefícios, entregando-se 
cópia ao segurado e facultando-se a ele a apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
SEÇÃO X – DAS DOENÇAS PSÍQUICAS
Art. 76. Sempre que a concessão ou a prorrogação do benefício de auxílio-doença for motivada por doença psíquica, 
o médico perito poderá submeter o servidor à consulta psiquiátrica ou psicológica com profi ssionais da rede pública 
ou com médicos credenciados ou contratados pelo SEPREM, fundamentando-se nos relatórios que esses profi ssionais 
apresentarem sobre a doença do servidor para oferecer seu parecer médico.
Parágrafo único. O relatório psiquiátrico indicará, preferencialmente, o tratamento medicamentoso que, eventualmente, 
o paciente está submetido, o seu tempo de duração, e quais as conseqüências adversas que o uso dos medicamentos 
poderá provocar no paciente.
SEÇÃO XI – DA ALTA PARA READAPTAÇÃO
Art. 77. Quando a perícia médica concluir que o segurado não tem condições físicas ou psíquicas de exercer o seu cargo 
efetivo, mas pode exercer outra função pública compatível com o seu estado de saúde, concederá alta ao segurado, 
indicando a necessidade de sua readaptação.
Parágrafo único. O SEPREM, nesse caso, encaminhará ofício ao Departamento de Recursos Humanos do ente mu-
nicipal empregador a fi m de que o mesmo providencie a readaptação do servidor no serviço público, nos termos da 
legislação estatutária.
SEÇÃO XII – DA PERÍCIA PARA APOSENTADORIA
Art. 78. Quando a perícia médica concluir que o segurado se encontra inválido permanentemente para o exercício de 
qualquer função publica, não havendo possibilidade de cura ou reabilitação e nem de readaptação no serviço público, 
o servidor será submetido à Junta Médica composta por 03 (três) médicos peritos, para fi ns de eventual concessão de 
aposentadoria por invalidez permanente.
§ 1º. O servidor que se encontrar em gozo de auxílio-doença até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses conse-
cutivos será submetido à Junta Médica para fi ns de eventual concessão de aposentadoria por invalidez permanente.
§ 2º. A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez dependerá da abertura de processo administrativo 
específi co, de ofício ou a requerimento do servidor, observado o disposto neste regulamento.
§ 3º. O processo de aposentadoria só será aberto se a Junta Médica concluir que o servidor se encontra inválido perma-
nentemente para o exercício de qualquer atividade no serviço público municipal.
SEÇÃO XIII – DO VALOR DO BENEFÍCIO
Art. 79. O valor do benefício do auxílio-doença corresponderá à última base de contribuição do servidor, nos termos do 
artigo 53 da Lei Complementar n° 49 de 23 de abril de 2012.
§ 1º. Sempre que houver alteração dos níveis dos vencimentos dos servidores, inclusive mediante reclassifi cação de 
cargos, ou concessão de qualquer vantagem permanente de caráter geral, o benefício estender-se-á ao servidor em gozo 
de auxílio-doença.
§ 2º. O Diretor de Benefícios deverá solicitar ao ente de direito público ao qual o segurado estiver vinculado a remessa 

da documentação que comprove a última base de contribuição. 
§ 3º. O valor do benefício do primeiro e do último pagamento, e, após a alta médica, serão calculados de forma a cor-
responder ao valor da base de contribuição por dia de afastamento. 
§ 4º. Será devida, juntamente com a última parcela, em cada exercício, a gratifi cação natalina correspondente ao período 
de gozo do auxílio-doença, proporcional ao período de duração do benefício. 
§ 5º. Quando o servidor tiver ingressado há menos de 30 dias no serviço público municipal, o valor do benefício cor-
responderá aos vencimentos que ele efetivamente tiver percebido, respeitado o valor correspondente ao salário mínimo 
nacional.
CAPÍTULO VI – DO AUXÍLIO-RECLUSÃO
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado 
recolhido à prisão que não receber remuneração da entidade pública à qual estiver vinculada, não estiver em gozo de 
licença remunerada e nem estiver recebendo proventos de aposentadoria, desde que a sua última remuneração seja 
equivalente ao valor estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS para a concessão desse benefício 
pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
Art. 81. Os processos administrativos de concessão do benefício de auxílio-reclusão serão autuados pelo Diretor de 
Benefícios do SEPREM, ou por quem ele designar, devendo constar, em sua folha de rosto, as seguintes indicações:
I – número e ano do processo;
II – entidade pública municipal de origem do segurado preso;
III – nome do servidor preso;
IV – nome do dependente que requer o benefício;
V – nome dos demais benefi ciários do auxílio-reclusão;
VI – assunto: auxílio-reclusão; e
VII – data e número da portaria de concessão do benefício.
Art. 82. O processo administrativo deverá ser aberto mediante apresentação, pelo dependente do segurado preso, de 
certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, fi rmado pela autoridade competente.
Art. 83. O processo administrativo deverá ser instruído com os documentos que demonstrem que o segurado percebe 
baixa remuneração, os quais serão requeridos do órgão de recursos humanos da entidade pública em relação à qual o 
segurado preso estiver vinculado, especialmente:
I – ato de nomeação e posse do funcionário preso;
II – informação de que o servidor é titular de cargo efetivo, na falta de ato de nomeação e posse;
III – atos administrativos relativos às mutações funcionais do segurado preso e de concessão de promoções, progressões 
e outros tipos de vantagens pecuniárias em favor do mesmo;
IV – informação, pelo órgão de recursos humanos da entidade pública municipal de origem do segurado, sobre a com-
posição da remuneração do segurado preso;
V– comprovante do PIS/PASEP do segurado preso; e
VI – outros documentos e informações que forem julgados necessários.
Art. 84. A data de início do benefício será fi xada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 
trinta dias depois desta, ou na data do requerimento, se posterior.
Art. 85. Na hipótese de o segurado preso ser demitido do serviço público, o benefício fi cará automaticamente extinto, 
a partir da data da demissão.
CAPÍTULO VII – DA CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA
Art. 86. A contribuição facultativa de que trata o artigo 11 e seus parágrafos da Lei Complementar n° 49, de 23 de abril 
de 2012, será paga mediante prévia opção do servidor ao SEPREM.
§ 1º. O pagamento da contribuição facultativa será feito através de depósito em conta bancária fornecida pelo SEPREM.
§ 2º. As contribuições facultativas não recolhidas nas épocas próprias poderão ser descontadas em folha de pagamento, 
limitando-se o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor ou do benefício previdenciário.
§ 3º. O pagamento da contribuição facultativa deverá ser feito até o quarto dia útil de cada mês subseqüente ao mês de 
competência.
§ 4º. O servidor poderá retratar-se da opção a que se refere o caput.
§ 5º. As contribuições não pagas nas épocas próprias fi cam sujeitas aos seguintes acréscimos: 
I – correção monetária correspondente à variação do INPC do IBGE; e
II – juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.  
CAPÍTULO VIII – DO ABONO DE PERMANÊNCIA
Art. 87. O servidor que cumprir todos os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição pela regra permanente 
do artigo 40 da Constituição Federal ou do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e optar por permanecer em 
atividade para receber o Abono de Permanência de que trata o artigo 188 e seus parágrafos da Lei Complementar n° 49 
de 23 de abril de 2012, deverá:
I – requerer perante o SEPREM a contagem de tempo de contribuição, para verifi cação de cumprimento das exigências 
para se aposentar por tempo de contribuição pela regra permanente dos artigos 36 e 37 da Lei Complementar n° 49 de 
23/04/2012, ou pela regra de transição do artigo 180 da mesma lei complementar;
II – requerer o benefício do Abono de Permanência perante o ente municipal ao qual estiver vinculado, 
§ 1°. O Abono de Permanência, correspondente ao valor da contribuição previdenciária do servidor, será devido pelo 
ente municipal empregador a partir da data de seu requerimento e de ter optado expressamente pela permanência em 
atividade no serviço público municipal; 
§ 2º. O servidor que optar por permanecer em atividade poderá se aposentar a qualquer tempo.
§ 3°. É proibida a cobrança de contribuição previdenciária sobre o Abono de Permanência.
§ 4°. O Abono de Permanência não poderá, em hipótese alguma, integrar os proventos de aposentadoria do servidor, 
qualquer que seja o tempo de sua percepção. 
CAPÍTULO IX – DO ABONO ANUAL
Art. 88 - O abono anual corresponderá ao valor do benefício mensal a que faz jus o segurado aposentado ou o pensio-
nista, e será concedido até o dia 20 de dezembro de cada ano.
§ 1°. - Desde que requerido pelo interessado, o pagamento da metade do abono anual poderá ser antecipado para o mês 
de aniversário do segurado aposentado ou pensionista, ou a partir do mês de julho.
§ 2°. - O requerimento de que trata o parágrafo anterior, deverá ser protocolado junto ao SEPREM até o dia 15(quinze) 
do mês de competência salarial, para recebimento até o 4º (quarto) dia útil do mês subseqüente.
CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 89. Durante a instrução do processo administrativo de concessão de benefício poderá ser revista a remuneração do 
segurado que estiver sendo paga em desacordo com a legislação vigente, para efeito de cálculo do benefício.
Art. 90. Os processos administrativos de concessão de benefício previdenciário, depois de homologado pelo Conselho 
Administrativo, deverão fi car à disposição do Conselho Fiscal do SEPREM, para eventual exame desse colegiado.
Art. 91. Calculado o valor do benefício pelo Diretor de Benefícios o processo será decidido por ele e pelo Presidente, 
mediante despacho nos autos e expedição da competente Portaria, respectivamente.
Art. 92. Do indeferimento do benefício de aposentadoria ou de pensão por morte caberá recurso ao Conselho Admi-
nistrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do Termo de Ciência constante dos Anexos II e III 
desta Resolução.
Art. 93. Eventuais valores relativos a benefícios pagos aquém ou além do devido, por erro de cálculo ou por interpreta-
ção errônea do direito ao benefício, que não forem reclamados nas épocas próprias, prescrevem no prazo de 05(cinco) 
anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagos.
Art. 94. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação judicial do segurado ou benefi ciário 
para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primei-
ra prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória defi nitiva no âmbito 
administrativo, nos termos do artigo 103 da Lei Federal 8.213/1991 e do § 12 do artigo 40 da Constituição Federal.
Art. 95. O direito do SEPREM de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus bene-
fi ciários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, nos termos do artigo 
103-A da Lei Federal 8.213/1991 e do § 12 do artigo 40 da Constituição Federal.
§ 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2º. Considera-se exercício do direito de anular o ato administrativo qualquer medida de autoridade administrativa que 
importe impugnação à validade do ato.
Art. 96. Os processos de concessão de benefícios deverão:
I - ser mantidos no arquivo corrente da autarquia, em local de fácil acesso, até a data da extinção do benefício; e
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II - fi car à disposição dos auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos agentes do Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social, para inspeções e exames.
Art. 97. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, sendo parte integrante da Lei Complementar nº 
49, de 23 de Abril de 2.012 e suas alterações.
Itapetininga-SP, 24 de Abril de 2.015
Maria Helena Fonseca Diniz        Nelson Martins Lopes Filho      Rubens Sanches Lopes
Presidente                                      Vice-Presidente                            Secretário
Izoel Antonio da Silva                 Luiz Carlos Cardoso
Membro                                             Membro
Juvenal Soares Larotonda          Rita de Cássia Vieira Guarnieri
Membro                                             Membro
Conselho Administrativo do SEPREM
ANEXO I
DOCUMENTOS
A serem respondidos pela JUNTA MÉDICA nos laudos das perícias médicas realizadas para apurar eventual invalidez 
permanente de servidor fi liado ao Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, para fi ns de aposenta-
doria por invalidez, ou readaptação, se for o caso.
Quais as doenças ou lesões do servidor?
Qual é o respectivo CID (Classifi cação Internacional de Doenças) de cada uma dessas doenças?
As doenças ou lesões surgiram depois do ingresso do servidor no serviço público municipal?
O servidor encontra-se inválido para o exercício do cargo que ocupa em conseqüência de sua doença ou das lesões 
sofridas?
O servidor encontra-se inválido para o exercício de parte das atribuições do seu cargo, ou seja, pode voltar a exercer o 
seu cargo com restrições?
Quais são essas restrições a que se refere o quesito anterior?
O servidor se encontra em condições de desempenhar outras atividades no serviço público municipal, compatíveis com 
a redução de sua capacidade laborativa? 
Na hipótese de o servidor se encontrar inválido para o exercício de seu cargo ou de qualquer outra função no serviço 
público, a invalidez ou incapacidade para o trabalho é temporária ou permanente?
Se a invalidez ou incapacidade do servidor é temporária, ele deve fi car afastado do serviço público para tratamento de 
saúde durante quanto tempo? 
Em se tratando de lesões que invalidaram o servidor permanentemente para o exercício de qualquer função pública, 
essas lesões foram decorrentes de acidente em serviço? Em caso positivo, informar se elaborado o respectivo CIAT 
(Comunicação Interna de Acidente de Trabalho)
 A doença ou lesão do servidor, que provocou a sua invalidez permanente ou defi nitiva, se enquadra entre uma das 
doenças graves, contagiosas ou incuráveis que o § 1º do artigo 45 da Lei Complementar nº 49, de 23 de Abril de 2012 
enumera como tais (“tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante) e Síndrome de Imunodefi ciência Adquirida - AIDS”), 
contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave?  Qual delas? (indi-
que o nome da doença expressamente e o respectivo CID).
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Itapetininga, ____ de _________________ de ______
Médicos peritos:
ANEXO II
ADITAMENTO Nº. 02/2007 ÁS INSTRUÇÕES Nº. 02/2002 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, CONFORME PUBLICAÇÃO   
D.O.E. DATADO DE 24.07.2.007.
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
Órgão ou Entidade:- Serviço de Previdência Municipal – SEPREM
Processo nº. – 
Responsável pelo ato de concessão da Aposentadoria:-  
Servidor Aposentado: 
Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspon-
dente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento fi nal e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercerem o direito da defesa, interpor recursos e o mais 
que couber. Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Ofi cial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº. 709, de 14 
de Janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Itapetininga-SP, ..  de ..............de  ..........
PRESIDENTE DO SEPREM
SERVIDOR APOSENTADO
ANEXO III
ADITAMENTO Nº. 02/2007 ÁS INSTRUÇÕES Nº. 02/2002 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, CONFORME PUBLICAÇÃO.
D.O.E. DATADO DE 24.07.2.007.
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE CONCESSÃO DE PENSÃO
Órgão ou Entidade:- Serviço de Previdência Municipal – SEPREM
Processo nº.:- 
Responsável pelo ato de concessão da Pensão:-  
Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspon-
dente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento fi nal e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 
que couber. Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Ofi cial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº. 709, de 14 
de Janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Itapetininga-SP, .. de .............. de .....
PRESIDENTE DO SEPREM
PENSIONISTA

PORTARIA/SEPREM Nº 070, DE 30 DE ABRIL DE 2015.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais, 
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº.  061/2015, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos dos Artigos 37 e 185-Inc.IV da Lei complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Artigo 6° da 
Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 17-04-2015, a funcionária ELIANA DEMAR-
CH CERQUEIRA BURKAUSER, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-E, lotada na Secretaria 
Municipal da Educação.
Artigo 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 071, DE 30 DE ABRIL DE 2015
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais, e, 

CONSIDERANDO os laudos da perícia médica, bem como o que consta dos respectivos Processos Administrativos,
RESOLVE:
1 - CONCEDER o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA correspondente à totalidade da última base de contribuição dos 
segurados, nos termos do artigo 53 da Lei Complementar nº 49, de 23/4/2012, aos seguintes Servidores:

Proc. nº Nome do Segurado Nº de 
Dias

Início do
Período

Término do
Período

01 229/2015 Arnaldo Francisco Santos Carriel 60 25/04/2015 23/06/2015
02 277/2015 Benedita de Fatima e Silva 2 06/05/2015 07/05/2015
03 202/2015 Carlos Alberto Delgado 30 09/04/2015 08/05/2015
04 237/2015 Carlos Eduardo Caiares 30 22/04/2015 21/05/2015
05 220/2015 Catarina Aparecida Pereira 30 29/04/2015 28/05/2015
06 241/2015 Cleonice Augusta de Oliveira 30 07/05/2015 05/06/2015
07 270/2015 Elisabete Henrique da Silva Pereira 15 24/05/2015 07/06/2015
08 215/2015 Eloísa Claro de Oliveira Prudente 30 29/04/2015 28/05/2015
09 233/2015 Elza de Oliveira Silva 10 06/04/2015 15/04/2015
10 218/2015 Giorgia Paula da Silva 45 12/04/2015 26/05/2015
11 240/2015 Giovane Lopes de Oliveira 30 15/04/2015 14/05/2015
12 223/2015 José Henrique de Almeida Gomes 60 19/02/2015 19/04/2015
13 216/2015 Maria do Carmo de Camargo 30 02/05/2015 31/05/2015
14 219/2015 Maria Estela Antunes de Azevedo 40 15/04/2015 24/05/2015
15 273/2015 Marta Carriel de Camargo 30 26/04/2015 25/05/2015
16 247/2015 Melissa Cristina de Meira Mendonça 31 01/04/2015 01/05/2015
17 269/2015 Rosana Alexandre 30 23/05/2015 21/06/2015
18 248/2015 Roseli Aparecida Orlando Silva 30 09/05/2015 07/06/2015
19 257/2015 Silvana Aparecida de Lima Prestes 10 23/04/2015 02/05/2015
20 225/2015 Simone Brito dos Santos 30 09/04/2015 08/05/2015
21 255/2015 Vera Lucia de Melo Gatti 15 11/04/2015 25/04/2015
22 224/2015 Viviane Tavares 15 25/04/2015 09/05/2015

Esta Portaria entrará em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir da data do início do período da concessão do 
benefício para cada segurado.
Itapetininga-SP, 30 de abril de 2015. 

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 072, DE 30 DE ABRIL DE 2015
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais, e, 
CONSIDERANDO os laudos da perícia médica, bem como o que consta dos respectivos Processos Administrativos, 
RESOLVE:
 - PRORROGAR, de acordo com o art. 54 § 1º da Lei complementar nº 49, de 23/4/2012, o benefício do AUXÍLIO-
-DOENÇA, concedido aos seguintes segurados:

Proc. nº Nome do Segurado Nº de 
Dias

Início do
Período

Término do
Período

01 246/2015 Antonio Carlos Rodrigues de Almeida 60 31/03/2015 29/05/2015
02 236/2015 Carmen Lucia da Costa G. G. Gabriel 60 29/03/2015 27/05/2015
03 230/2015 Catia Alzira Grazioli Lopes B. Formaggi 32 27/03/2015 27/04/2015
04 243/2015 Cirineu Felipe Almeida Dias 60 12/04/2015 10/06/2015
05 252/2015 Edneia Candida dos Santos de Oliveira 15 21/04/2015 05/05/2015
06 221/2015 Eliana Maria de Almeida 60 01/04/2015 30/05/2015
07 266/2015 Iara Rodrigues de Faria Campos 10 27/04/2015 06/05/2015
08 226/2015 Jaci Paes Garcia 30 27/03/2015 25/04/2015
09 234/2015 Keila de Camargo Camilo 15 08/04/2015 22/04/2015
10 228/2015 Lucia Helena Serafi m dos Santos Jacob 30 03/04/2015 02/05/2015
11 244/2015 Marcia Lopes da Silva Marcelino 15 01/04/2015 15/04/2015
12 227/2015 Marcos Rogério Carneiro 60 29/03/2015 27/05/2015
13 222/2015 Mariangela Terra Guimarães Andriolo 90 04/04/2015 02/07/2015
14 254/2015 Nancy Munhoz 30 11/04/2015 10/05/2015
15 263/2015 Nelson da Silva Domingues 60 26/04/2015 24/06/2015
16 275/2015 Nilza de Oliveira 60 29/04/2015 27/06/2015
17 249/2015 Odorico Belmiro de Queiroz 16 06/04/2015 21/04/2015
18 235/2015 Pérsio Menezes 90 15/04/2015 13/07/2015
19 250/2015 Renata Siqueira Cassamassimo 90 19/04/2015 17/07/2015
20 256/2015 Rosana de Jesus Plens Massoni 15 18/04/2015 02/05/2015
21 232/2015 Roseli Aparecida Seabra Moreira 60 05/04/2015 03/06/2015
22 251/2015 Valeria Cristina Ayres Nanini 60 24/03/2015 22/05/2015
23 239/2015 Veronica Juliana Vines 60 05/04/2015 03/06/2015

- Esta Portaria entrará em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir da data do início do período da prorrogação 
do benefício para cada segurado.
Itapetininga - SP, 30 de abril de 2015.

                       JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 073, DE 30 DE ABRIL DE 2015
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas 
atribuições legais, 
RESOLVE:
1- CONCEDER o benefício de SALÁRIO MATERNIDADE correspondente à totalidade da última base de contri-
buição dos segurados, nos termos do artigo 63 da Lei Complementar nº 49, de 23/4/2012, aos seguintes Servidores:

Proc. nº Nome do Segurado Nº de 
Dias

Início do
Período

Término do
Período

01 259/2015 Alessandra Espolaor Vieira Rodrigues 87 16/04/2015 11/07/2015
02 260/2015 Camila Maria de Melo Morais 120 27/03/2015 24/07/2015
03 242/2015 Elaine Cristina Ferreira Vieira 120 05/04/2015 02/08/2015
04 253/2015 Michele Orlando 120 09/04/2015 06/08/2015
05 271/2015 Natalia Costa Yoshikawa de Oliveira 120 24/05/2015 20/09/2015
06 262/2015 Regiane Cristina Aparecida de Oliveira 120 09/05/2015 05/09/2015
07 264/2015 Sandra Aparecida Vieira Santos 120 11/05/2015 07/09/2015
08 261/2015 Tânue Emanuele de Jesus Vasaki 120 22/05/2015 18/09/2015

Esta Portaria entrará em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir da data do início do período da concessão do 
benefício para cada segurado.
Itapetininga-SP, 30 de abril de 2015.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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DIA 18 DE MAIO SERÁ REALIZADA UMA SÉRIE DE PALESTRAS PARA DEBATER A PREVENÇÃO E A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL

O dia 18 de maio é dedicado ao Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes. Por isso, o CREAS organi-
za eventos em menção a esta data tão 
importante, trazendo profi ssionais es-
pecializados no assunto para ministrar 
palestras àqueles, direta e indiretamente 
envolvidos com o fenômeno. Este ano, 
o evento será realizado no auditório da 
UAB – Universidade Aberta do Bra-
sil, no dia 18 de Maio das 8h às 12h. 
Profi ssionais das Secretarias de Saúde, 
Educação, Promoção Social, Entidades 
e Órgãos de Proteção ligados ao Siste-
ma de Garantia dos Direitos da Criança 
e do Adolescente serão convidados a 

Origem da data

assistir a palestra com o tema “O meu 
papel na prevenção à violência sexual 
contra crianças e adolescentes”, a qual 
será ministrada pela equipe técnica do 
CRAMI – Centro Regional de Atenção 
aos Maus Tratos na Infância, de Santo 
André.

Também será realizada no evento 
a premiação do “2º Concurso de Cria-
tividade de Combate à Violência e 
Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes”, organizado pela Rede 
de Enfrentamento à Violência Infan-
tojuvenil com a intenção de estimular, 
na abrangência dos Pólos, a discussão 
sobre o tema. O concurso contou com 
as seguintes categorias: desenho, car-

Competição contou com a participação de vários municípios

taz, redação, vídeo, medicação com bu-
la contra a violência e 10 mandamentos 
contra a violência, das quais participa-
ram crianças das escolas municipais e 
estaduais, professores, auxiliares de 
educação, profi ssionais de saúde, famí-
lias que participam de grupos socioedu-
cativos nos CRASs e adolescentes que 
participam do programa Movimento 
Jovem. Os prêmios foram doados por 
empresas do município, consideradas 
parceiras no combate à violência contra 
crianças e adolescentes. 

O dia 18 de maio de 1973 é a da-

ta em que Araceli Cabrera Crespo, de 
nove anos incompletos, desapareceu da 
escola onde estudava para nunca mais 
ser vista com vida. A menina foi estupi-
damente martirizada. Araceli teve todos 
os seus direitos humanos violados, foi 
espancada, estuprada, drogada e morta. 
Seu corpo, o rosto principalmente, foi 
desfi gurado com ácido. Seis dias depois 
do massacre, o corpo foi encontrado 
num terreno baldio, próximo ao centro 
da cidade de Vitória, Espírito Santo. 
Seu martírio signifi cou tanto, que esta 
data se transformou no “Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes”, insti-
tuído pela Lei Federal 9.970/00. 

5ª ETAPA DA MÉDIA PAULISTA MOVIMENTOU CICLISMO EM ITAPETININGA
Secretaria de Esporte e Lazer

Itapetininga foi o polo do ciclismo 
paulista no último domingo, 3, com a 
realização da 5ª Etapa da Média Pau-
lista, na Avenida Cinco de Novembro.

 As provas foram disputadas nas 
categorias Juvenil, Sênior B e Mas-
ter A, Sênior A, Feminino, Master B 
e Master C. Participaram da compe-
tição, representantes de diversas ci-
dades  do Estado de São Paulo, entre 
elas, Americana, Araras, Assis, Barra 
Bonita, Boituva, Capão Bonito, Fer-
nandópolis, Iracemápolis, Indaiatuba, 
Limeira, Piracicaba, Santa Barbara D’ 

PROVAS FORAM DISPUTADAS NAS CATEGORIAS JUVENIL, SÊNIOR B E MASTER A, SÊNIOR A, FEMININO, MASTER B E MASTER C 
Oeste, Sorocaba, Ribeirão Pires, Ri-
beirão Preto, Rio Claro. Já a ACICLI- 
Associação Ciclística de Itapetininga 
conseguiu ótimo desempenho com 
seus atletas. 

Durante as provas foram prestadas 
homenagens aos esportistas Sr. Sena 
e Sr. Benedicto Barone, que na déca-
da de 1950 representaram de forma 
brilhante o ciclismo itapetiningano e 
hoje são exemplos de inspiração para 
nova geração . 

A 5ª Etapa da Média Paulista  foi 
promovida pela Federação Paulista de 

Ciclismo, Associação Média Paulista 
de Ciclismo, com o apoio da Secre-
taria de Esporte e Lazer da Prefeitura 
de Itapetininga, Secretaria Municipal 
de Trânsito e Cidadania, Guarda Civil 
Municipal, SAMU, Polícia Militar, 
Polícia Rodoviária  e ACICLI- Asso-
ciação Ciclística de Itapetininga. 

A lista completa dos vencedores de 
todas as categorias e fotos do evento 
nas páginas: www.fpcilismo.org.br ou 
www.ampac.com.br e ainda www.fa-
cebook.com.br/secretariadeesportee-
lazeritapetininga.
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PARTICIPANTES DO ESPAÇO TIVERAM UM DIA DE BELEZA TOTALMENTE DEDICADO A ELAS, COM DIREITO A CABELO, UNHA E MAQUIAGEM

O espaço da Melhor Idade promo-
veu nesta sexta-feira, 8, uma come-
moração especial do Dia das Mães. 

As participantes do espaço tiveram 
um dia dedicado a elas. O dia da bele-
za contou com o apoio do Fundo So-
cial. As idosas puderam fazer o cabe-
lo, maquiagem, depilação, massagem, 
unha, penteado e limpeza de pele. 

Depois da hora da beleza, um chá 
da tarde com bolos caseiros e produ-
tos da padaria artesanal do curso do 
Fundo Social foi oferecido. Confi ra as 
fotos!

Criação de Hortas

Além de incorporada às refeições, produção do canteiro serve como terapia aos idosos

No último dia 7, foi inaugurado um 
canteiro de horta. Ao todo, são 6 varie-
dades de vegetais: rúcula, agrião, beter-
raba, alface, salsinha e cebolinha.

As hortaliças terão o cuidado de 7 
idosos do espaço e serão incorporadas 
ao cardápio das refeições realizadas no 
local.

Para as próximas semanas está pre-
vista a criação de um outro canteiro, 
mas dessa vez, para o plantio de tubér-
culos, como batata e mandioca.
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PRÓXIMA RODADA ESTÁ MARCADA PARA HOJE, DIA 9, NO GINÁSIO DE ESPORTES AYRTON SENNA DA SILVA, NA VILA BARTH

Foram 130 gols em mais de 20 jogos 
disputados durante as seis primeiras ro-
dadas da Copa Juventude de Futsal, ini-
ciada em abril e com término previsto 
para o início de Junho. 

A primeira fase ainda terá mais qua-
tro rodadas classifi catórias, semifi nais, 
além da grande fi nal. A competição, 
promovida pela Secretaria de Esporte 
e Lazer da Prefeitura de Itapetininga, é 
realizada aos fi ns de semana para per-
mitir a participação de atletas sem inter-
ferir no horário estudantil e profi ssional 
de cada um. 

A briga para se manter entre os 8 
melhores classifi cados (quatro de cada 
divisão) está acirrada. No Sub 16, Gru-
po A, o Esportivo Gol D’Ouro é o 1º 
colocado e a SEMEL Itapetininga está 
na segunda colocação. Já no Grupo B, 
Futuro Certo / Gramadinho com 7 pon-
tos e Muleke Travesso com 6, disputam 
a liderança. 

No Sub 18, Grupo A, Grêmio 
União no 1º lugar com 9 pontos e 
Muleke Travesso no 2º, com 7 pontos 
ganhos. No grupo B, o Esportivo Gol 
D’ Ouro “B” lidera com 6 pontos e o 

Esportivo Gol D’ Ouro A se encontra 
na segunda colocação com 3 pontos 
ganhos. A próxima rodada está mar-
cada para hoje, dia 9, no Ginásio Ayr-
ton Senna da Silva, com os seguintes 
jogos:         

17h00- SUB 16- Grupo B-  Mu-
leke  Travesso  F.A.  x  Associação 
Athenas Sul  Paulista. 17h40- SUB 
16- Grupo B-  Unidos da Bela Vista 
x Futuro Certo/ Gramadinho. 18h20- 
SUB 18- Grupo A-  Associação Athe-
nas Sul Paulista   x  Centro do Futebol 
do GIBA;        Disputas prometem ser emocionantes

Informações: 3272-7059 
E-mail: samuitape@gmail.com 

LOCAL: UAB—UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 
AVENIDA DR CIRO DE ALBUQUERQUE Nº 4750—TABOÃOZINHO 
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A equipe da EMEF Prof.ª Julieta 
Rolim, no Rechã, sabendo da impor-
tância de conscientizar seus alunos 
e comunidade, vêm desenvolvendo 
atividades direcionadas aos cuidados 
com o trânsito, nesse importante pro-
jeto da Secretaria de Trânsito, o ‘Maio 
Amarelo’. Quanto mais cedo são tra-
balhados esses conceitos, melhores ci-
dadãos serão formados. 

A Secretaria de Educação parabeniza 
a todos da Escola José Lauro, do Bairro 
da Varginha, pela importância dada às ati-
vidades ligadas ao Meio Ambiente. É bo-
nito ver crianças aprendendo na prática. 

A preocupação com as questões am-
bientais vem aumentando muito. O alerta 
é para os perigos do aquecimento global. 
Por esse motivo é importante  buscar a 
conscientização juntamente com os alu-
nos;  a maneira lúdica e didática envolve 
todos ao redor e a atividade fi ca divertida 
e educativa e dessa forma acaba desper-
tando a responsabilidade de cuidar do 
meio ambiente.

Especiais agradecimentos a Kelly 
Bueno Machado Miranda pela excelente 
iniciativa.

A Equipe PIME está preparando 
atividades diversificadas para come-
morar o Dia Mundial do Meio Am-
biente, no próximo mês. Entre as 
atividades, o carro chefe é o filme 
/ documentário produzido integral-
mente com a participação dos pro-
tagonistas da ação: as crianças do 
PIME - Programa Itapetininga Mais 
Educação, com o nome de ‘A Gota 
d’Água’. 

Nesse último dia 6, a equipe este-
ve no bairro do Rechã, com as crian-
ças da escola Julieta Rolim,  onde 
foi gravado mais um capítulo de 
nossa produção.

Contamos com a importante par-
ticipação do técnico ambiental, Ed-
son Estanagel, que explanou sobre 
o tema. Agradecimentos à diretora 
Teresa e sua equipe, às supervisoras 
Vanda e Renata Maria, ao ator Fá-
bio Jurera , à Fátima kruszinsky e ao 
André, motorista da equipe.

Aconteceu no último dia 05 de 
maio de 2015, a reunião de pais do 
C.E.C Dorandino Vieira. Agradeci-
mentos a presença de todos os pais e 
responsáveis, educadores e comunida-
de que participaram do evento, já que a 
grande proposta do PIME – Programa 
Itapetininga Mais Educação é oferecer 
educação em tempo integral, com ofi -
cinas curriculares para atender a apren-
dizagem dos envolvidos no processo 
educativo.

EMEIF José Lauro FerreiraMaio Amarelo Documentário Reunião de Pais
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Auxiliar de produção (frigorifíco) 40
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Confeiteiro c/exp

Operador de pá carregadeira c/ exp

Corretor de imóveis c/ exp

Soldador automotivo c/ exp

Educador social c/exp

Vendedor porta a porta  c/ exp

Empregada doméstica c/exp p/morar

Trabalhador rural c/ exp

Encarregado de acabamento (botão e rebite) c/exp

Vendedor atacadista c/exp veiculo próprio 

Esteticista c/exp

Analista fi scal c/ exp

Mecânico de motocicletas c/ exp

Assistente administrativo “PCD”

Monitor de aluno c/exp

Faturista c/ exp

Motorista van escolar c/exp CNH”D”

Manicure c/exp

Padeiro e confeiteiro c/exp p/ morar em Buri

Mecânico/ exp

Pintor de automóveis c/ exp

Serralheiro c/exp

Recepcionista de hotel c/exp

Analista de suporte de sistema c/ exp

Reparador eletrônico (celular  e tablet) c/ exp

Atendente de farmácia c/ exp

Retireiro c/exp

Auxiliar de barman c/ exp

Técnico em laboratório análises clínicas 

Auxiliar eletrotécnico c/ exp

Técnico de laboratório (Quimico)

Auxiliar de limpeza PcD

Técnico de refrigeração c/ exp

Açougueiro c/ exp

Torneiro mecânico c/exp

Balanceiro c/ exp

Vaqueiro c/ exp

Borracheiro c/ exp 

Vendedor de consórcio c/exp veículo próprio


