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NOVO AMBULATÓRIO CONTA COM 2 CONSULTÓRIOS MÉDICOS, 1 SALA DE RAIOS X E UMA SALA DE GESSO, ALÉM DA RECEPÇÃO

A Prefeitura e a Sociedade Be-
neficente São Camilo inauguraram 
o novo Ambulatório de Ortopedia 
do Hospital Regional de Itapetinin-
ga.

O novo ambulatório conta com 
2 consultórios médicos, 1 sala de 
raios X e uma sala de gesso, além 

da recepção.
O ambulatório realiza os se-

guintes procedimentos: primeira 
consulta, retorno de consulta, tra-
tamento com redução incruenta e 
imobilização, tratamento conserva-
dor, revisão de troca de tala.

Essa inauguração é mais uma 

importante conquista. A ala orto-
pédica é fundamental, levando em 
conta que grande parte da demanda 
do pronto socorro são de casos des-
se tipo. 

O HR atende os municípios pac-
tuados: Itapetininga, Sarapuí, São 
Miguel Arcanjo, Guareí, Ribeirão 

Grande, Campina do Monte Alegre, 
Capão Bonito, Alambari e Angatu-
ba.

Neste ano de 2015 no período de 
Janeiro até o dia de hoje o ambula-
tório realizou: 3080 Atendimentos 
com média de 25 atendimentos/dia 
e 442 cirurgias de ortopedia.
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UM DOS GRUPOS VOCAIS MAIS IMPORTANTES DO BRASIL, ‘A QUATRO VOZES’ SE APRESENTA NO DIA 29 DE MAIO, GRATUITAMENTE

O grupo vocal ‘A QUATRO VO-
ZES’ se apresenta em Itapetininga na 
2ª edição do projeto CARAVANA SO-
TAQUES DO BRASIL, que será apre-
sentada no auditório Abílio Victor, no 
dia 29 de maio, sexta-feira, às 19:30 h. 
O espetáculo é gratuito.

O grupo mineiro apresenta a di-
versidade musical do nosso país. É 
uma das grandes referências entre 
os atuais grupos vocais dedicados 
à MPB. O trabalho se destaca pelos 
arranjos vocais elaborados e escolha 
do repertório, baseado em pesquisas 
sobre as raízes da música popular 
brasileira.

A iniciativa tem o apoio da Secre-

taria de Cultura e Lazer e da CPFL.

A circulação da música popular 
brasileira é o foco do projeto “Ca-
ravana Sotaques do Brasil”, que em 
sua 2º edição ocupará espaços pú-
blicos como praças e teatros de 20 
cidades do estado de São Paulo.

Serão realizadas 20 apresenta-
ções de diversos estilos da música 
brasileira, promovendo o encontro 
de artistas que demonstram consis-
tência, originalidade e criatividade 
em trabalhos de reconhecida rele-
vância cultural.

PREFEITURA REALIZA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO
Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde 
e o Conselho Municipal de Saúde, 
por meio da Comissão Organizadora 
e Executiva, promovem a 7ª Confe-
rência Municipal de Saúde nos dias 
27 (das 18h às 22h), 28 e 29 (das 08h 
às 18h) de maio, nas dependências 
da UAB – Universidade Aberta do 
Brasil, Avenida Dr. Cyro de Albu-
querque, 4750, Taboãozinho, Itape-
tininga-SP.

IDEIA É PROMOVER AMPLO DEBATE, ABERTO, DEMOCRÁTICO, CONSTRUTIVO DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO EM SAÚDE
A Conferência Municipal de Saú-

de têm a fi nalidade de promover 
amplo debate, aberto, democrático, 
construtivo e respeitoso do fortale-
cimento da Atenção em Saúde, de-
vendo elaborar e deliberar sobre po-
líticas da saúde de âmbito municipal, 
objetivando reafi rmar e buscar a efe-
tividade dos princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde garantido na 
Constituição Federal e terá como Te-

ma Central: “Saúde Pública de quali-
dade para cuidar bem das pessoas”, e 
o eixo: “Direito do Povo Brasileiro”.

A Secretaria de Saúde convida a 
população usuária do SUS através 
de suas representações, técnicos do 
SUS, órgãos públicos municipais, 
estaduais e federais, conselhos de 
saúde, sindicatos, imprensa em 
geral e autoridades a participar do 
evento.

Caravana Sotaques do Brasil tem raízes na MPB

A caravana

Encontro é oportunidade para o debate democrático
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SECRETARIA DE ESPORTES APOIA O ATLETISMO VISANDO DESCOBRIR JOVENS TALENTOS PARA DEFENDER ITAPETININGA

Duas itapetininganas disputa-
ram o Circuito Caixa Regional de 
Atletismo, promovido pelo Co-
mitê Paralímpico Brasileiro, nos 
últimos dias 16 e 17 de maio, na 
cidade de São Paulo. 

Nas provas realizadas no Con-
junto Esportivo Constâncio Vaz 
Guimarães, no Ibirapuera,  a atle-
ta Jessica Gabrieli Soares Giaco-
melli subiu ao pódio para erguer 
o troféu do 1º lugar nos 200m, 
2ºlugar nos 400m e 3º lugar nos 
100m.

Já Iara Aparecida Rocha, con-

O circuito

Com incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer e muita dedicação, a atleta Jéssica Giacomeli vem se destacando no cenário esportivo

quistou a 2ª colocação nos 200m 
e 3ª nos 400m. Jessica Giacomelli 
participou utilizando uma cadeira 
especial adquirida pela Secretaria 
de Esporte e Lazer da Prefeitura 
de Itapetininga, que apoia e in-
centiva o atletismo e mantém um 
projeto com treinamento visan-
do descobrir jovens talentos para 
defender Itapetininga em compe-
tições estaduais, nacionais e in-
ternacionais. O evento, que teve 
o apoio da Federação Paulista de 
Atletismo, contou pontos para al-
cançar índice paralímpico.

O Circuito Caixa Loterias é orga-
nizado pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro e patrocinado pela Caixa Lote-
rias. Este é o mais importante evento 
paralímpico nacional de atletismo e 
natação. Composto por quatro fases 
regionais e três nacionais, tem como 
objetivo desenvolver as práticas des-
portivas em todos os municípios e es-
tados brasileiros, além de melhorar o 
nível técnico das modalidades e dar 
oportunidades para atletas de elite e 
novos valores do esporte paralímpico 

do país. O primeiro semestre de 2015 
é reservado para as fases regionais. 
Essa é a terceira. A primeira etapa foi 
a Norte/Nordeste, em Recife, no mês 
de março. A segunda (Rio/Sul) aconte-
ceu em Curitiba, de 27 a 29 de março. 
A próxima e última parada do regional 
(Centro/Leste) terá como sede Uber-
lândia, entre os dias 29 a 31 de maio.

As fases nacionais começam no se-
gundo semestre. Todas serão em São 
Paulo. A primeira será realizada de 3 
a 5 de julho, a segunda, de 10 a 13 de 
setembro e, a terceira, de 5 a 8 de no-
vembro.
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MEMORANDO N° 1246/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 785/2015 e expe-
diente administrativo n. 14382/1/2015, em Sindicância nº. 23/2015, determinando a respectiva Comissão sejam 
tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem 
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 23/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de de-
zembro de 2013, em atenção a Deliberação n. 785/2015-01 e expediente administrativo n. 14380/1/2015, assim 
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura 
o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1247/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 828/2015-01 e ex-
pediente administrativo n. 12140/2015, em Sindicância nº. 24/2015, determinando a respectiva Comissão sejam 
tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem 
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 24/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de de-
zembro de 2013, em atenção a Deliberação n. 592/2015-01 e expediente administrativo n. 12140/1/2015, assim 
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura 
o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1248/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 821/2015-01 e 
expediente administrativo n. 3280/1/2015, em Sindicância nº. 25/2015, determinando a respectiva Comissão 
sejam tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apre-
sentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 25/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 592/2015-01 e expediente administrativo n. 10701/2015, assim como 
nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o 
presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1249/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 1118/2015 e expe-
diente administrativo n. 21084/2015, em Sindicância nº. 26/2015, determinando a respectiva Comissão sejam 
tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem 
relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 26/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 592/2015-01 e expediente administrativo n. 10701/2015, assim como 
nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o 
presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1250/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 1117/2015-01 e 
expediente administrativo n. 20985/1/2015, em Sindicância nº. 27/2015, determinando a respectiva Comissão 
sejam tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apre-
sentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio.

SINDICÂNCIA N° 27/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 592/2015-01 e expediente administrativo n. 10701/2015, assim como 
nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o 

presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1251/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 1122/2015-01 e 
expediente administrativo n. 19916/1/2015, em Sindicância nº. 28/2015, determinando a respectiva Comissão 
sejam tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apre-
sentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 28/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 592/2015-01 e expediente administrativo n. 10701/2015, assim como 
nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o 
presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1252/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 21563/1/2015 e 
expediente administrativo n. 21563/1/2015, em Sindicância nº. 29/2015, determinando a respectiva Comissão 
sejam tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apre-
sentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 29/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 1173/2015-01 e expediente administrativo n. 21563/1/2015, assim 
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura 
o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1252/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 1184/2015-01 e 
expediente administrativo n. 42852/1/2014, em Sindicância nº. 30/2015, determinando a respectiva Comissão 
sejam tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apre-
sentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 30/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 1184/2015-01 e expediente administrativo n. 42852/1/2014, assim 
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura 
o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1253/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 3194/2014-01, 
em Sindicância nº. 31/2015, determinando a respectiva Comissão sejam tomadas todas as providências que 
se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apresentem relatório no prazo legal, fazendo 
publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 31/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de de-
zembro de 2013, em atenção a Deliberação n. 3194/2014-01, assim como nos termos do artigo 241, e seus 
parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura o presente processo administrativo 
de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido expediente administrativo, tendo 
como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

MEMORANDO N° 1257/2015
ELIEL RAMOS MAURICIO FILHO, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, usando das atribuições que 
o cargo lhe confere, especialmente ante o disposto no Decreto 996 de 10 de janeiro de 2.013, RESOLVE:
Instaurar procedimento de SINDICÂNCIA, para apurar os fatos relatados na Deliberação n. 3192/2014-01 e 
expediente administrativo n. 49544/1/2014, em Sindicância nº. 32/2015, determinando a respectiva Comissão 
sejam tomadas todas as providências que se fi zerem necessárias para que, respeitadas as normas vigentes, apre-
sentem relatório no prazo legal, fazendo publicar a portaria de instauração.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

SINDICÂNCIA N° 32/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, constituída por força da Portaria n. 818, de 20 de dezem-
bro de 2013, em atenção a Deliberação n. 3192/2014-01 e expediente administrativo n. 49544/1/2014, assim 
como nos termos do artigo 241, e seus parágrafos, da Lei Complementar nº. 26 de 27 de junho de 2008, instaura 
o presente processo administrativo de sindicância para apuração das responsabilidades mencionadas no referido 
expediente administrativo, tendo como interessada a Municipalidade de Itapetininga.
Itapetininga, 18 de maio de 2015.

A COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 28815 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Nelson Andrade Antunes, Jardim Marabá, com inscrição cadastral n. 
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01.08.009.0111.001 – 01.08.009.0100.001, no valor de R$ 2.558,16 (Dois mil quinhentos e cinqüenta e oito 
reais e dezesseis centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 
24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 290/15 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua José Gil Plens, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03105.0425.001, 
no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 292/15 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua João Batista Pires Gavião, Jardim Casa Grande, com inscrição cadastral n. 
01.03.072.0072.001, no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo 
em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 293/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Pedro Vicentin, Parque da Lagoa, com inscrição cadastral n. 01.03.014.0013.001, 
no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 294/15 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua Octavio de Freitas, Jardim Marabá, com inscrição cadastral n. 01.08.032.0352.001, 
no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 295/15 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua Alfredo Pinto de Paula, Vila Aurora, com inscrição cadastral n. 01.04.043.0603.001, 
no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 287/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Arnaldo V. Barretti, Vila Nastri II, com inscrição cadastral n. 01.14.011.0140.001 
– 01.14.011.0150.001, no valor de R$ 2.558,16 (Dois mil quinhentos e cinqüenta e oito reais e dezesseis cen-
tavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de 
manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 284/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Maria de Lourdes Barreiros Carvalho, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral 
n. 01.02.810.0310.001, no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), 
tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter 

convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 296/15 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Dulce, Vila Santana, com inscrição cadastral n. 01.02.100.0008.001 – 
01.02.100.0006.001, no valor de R$ 12.556,16(Dois mil quinhentos e cinqüenta e seis reais e dezesseis centa-
vos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de 
manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 061/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Quintino Bocaiuva, Centro, com inscrição cadastral n. 01.02.122.0251.001, no 
valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 100/15 ao pro-
prietário de um imóvel sito a Rua Nelson Suardi, Vila Nastri, com inscrição cadastral n. 01.10.039.0395.001 
– 01.10.039.0390.001, no valor de R$ 2.558,16 (Dois mil quinhentos e cinqüenta e oito reais e dezesseis cen-
tavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de 
manter convenientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 150/15 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua José Gil Plens, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03.105.0433.001, 
no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 148/15 ao proprietá-
rio de um imóvel sito a Rua Antonio Antunes Alves, Vila Aurora, com inscrição cadastral n. 01.04.009.0082.001, 
no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 159/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua José Santana, Vila Labrunetti, com inscrição cadastral n. 01.14.060.0150.001, no 
valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo em vista que deixou de 
cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 151/15 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Canuto de Almeida Moura, Vila Carvalho com inscrição cadastral n. 
01.03.080.0175.001, no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo 
em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
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Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 034/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua Hermogenes de Paula Bernardes, Jardim Colombo, com inscrição cadastral n. 
01.14.046.0182.001, no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo 
em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 107/15 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco Mota Pires, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n. 
01.02.670.0210.001, no valor de R$ 1.279,08 (Hum mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos), tendo 
em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014, deixando de manter con-
venientemente conservado o referido imóvel, 
- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º da mesma 
Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 
direito a reclamações;
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer 
tempo encaminhado para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 158/15 ao proprie-
tário de um imóvel sito a Rua João Kupper, Vila Belo Horizonte, com inscrição cadastral n. 01.03.089.0479.001, 
no valor de R$ 384,79 (Trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º e 2º da Lei n. 5.965/14 de 21 de novembro de 2014, deixando de providenciar a constru-
ção do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer tempo 
encaminhados para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 152/15 ao proprietário 
de um imóvel sito a Rua João Batista Cunha, Vila Maria Izabel, com inscrição cadastral n. 01.02.033.0081.001, 
no valor de R$ 384,79 (Trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º e 2º da Lei n. 5.965/14 de 21 de novembro de 2014, deixando de providenciar a constru-
ção do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer tempo 
encaminhados para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 298/15 ao proprietário 
de um imóvel sito a Rua João Batista Cunha, Vila Maria Izabel, com inscrição cadastral n. 01.02.033.0076.001, 
no valor de R$ 384,79 (Trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), tendo em vista que deixou 
de cumprir o artigo 1º e 2º da Lei n. 5.965/14 de 21 de novembro de 2014, deixando de providenciar a constru-
ção do muro e passeio.
- Não havendo a quitação no prazo de 30 (trinta) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa e a qualquer tempo 
encaminhados para a execução judicial.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a proce-
der a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos 1º., 
2º. 3º. e 
4º. da Lei nº. 5.966 de 24 de novembro de 2014;
Rua Carolina Ayres Nalesso, Vila Carolina – 01.09.105.0384.001
Rua Oscar de Souza Alves, Jardim Santa Inês – 01.02.590.0200.001
Rua Antenor da Silva, Atenas do Sul  - 01.09.044.0376.001 – 01.09.044.0365.001 – 01.09.044.0354.001 – 
01.09.044.0387.001.
Rua Brasilio Ayres Ribas, Jardim Santa Inês – 01.02.420.0150.001
Rua Leonor Ayres de Camargo, Vila São José – 01.11.023.0375.001
Rua Gabriel Zaidan, Vila Monteiro – 01.07.097.0440.001
Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês – 01.02.540.0350.001.
Rua Nabor Holtz, Jardim Santa Inês – 01.02.570.0140.001
Rua Praça Gaspar Ricardo, Centro – 01.02.107.0175.001
10-Rua Adalberto C. de Almeida, Jardim Santa Inês – 01.02.540.0370.001
11-Rua Wilson Monteiro, Jardim Fogaça – 01.13.090.0070.001 – 01.13.090.0080.001
12-Rua Syrius Ferreira de Almeida Junior, Vila Rosa – 01.11.016.0218.001
13-Rua José Gomes de Camargo, Jardim Marabá – 01.08.430.0543.001
14-Rua José Gomes de Camargo, Jardim Marabá  - 01.08.430.0481.001
15-Rua Vinte e Quatro, Vila Nova Itapetininga – 01.13.124.0367.001 – 01.13.124.0383.001
16-Rua Rua Amador Vieira Nunes, Vila Nova Itapetininga – 01.13.124.0020.001 – 01.13.124.0030.001 – 
01.13.124.0040.001 – 01.13.124.0050.001 – 01.13.124.0060.001 – 01.13.124.0090.001 – 01.13.124.0100.001 
– 01.13.124.0110.001 – 01.13.124.0110.001 – 01.13.124.0120.001 – 01.13.124.0130.001 
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de Multa no 
valor de R$ 1.279,08 (Um mil e duzentos e setenta e nove reais e oito centavos) conforme determina o artigo 3º. 
Inciso 1º. da Lei Municipal nº. 5.966 de 24 de novembro de 2014 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca NOTIFICADO os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a proce-

der a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos 1º., 
2º. 3º. e 
4º. da Lei nº. 5.966 de 24 de novembro de 2014;
Rua Olavo Soares, Jardim Santa Inês – 01.02.310.0190.001
Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.760.0390.001
Rua Maria Eugenia da Rocha, Vila Barth – 01.11.061.0477.001
Rua Pedro Baptista de Barros Junior, Cruzeiro do Sul – 01.08.105.0441.001
Rua Pedro Baptista de Barros Junior, Cruzeiro do Sul – 01.08.105.0451.001 – 01.08.105.0461.001 – 
01.08.105.0471.001 – 01.08.105.0481.001 – 01.08.105.0491.001 – 01.08.105.0501.001.
Rua José Benedito de Meira, Vila Nastri II – 01.14.124.0158.001
Rua Rui Siqueira Gomes, Atenas do Sul – 01.09.044.0108.001
Rua Osório Soares, Vila Oliveira – 01.07.020.0324.001
Rua Yolanda, Vila Santana – 01.02.059.0428.001 – 01.02.059.0438.001
10-Rua Antonio Fogaça de Almeida, Centro – 01.06.019.0145.001
11-Rua Prudente de Moraes, Centro – 01.02.085.0456.001
12-Rua Indalécio Alves, Parque São Bento – 01.09.409.0180.001
13-Rua Otavio Ferreira de Almeida, Vila Mazzei – 01.01.085.830.001
14-Rua Esaú Correa de A. Moraes, Vila Rosa – 01.11.044.0040.001
15-Rua Aristides Alves Aranha, Jardim Santa Inês – 01.02.760.0370.001
16-Rua Itapeva, Vila Arruda – 01.03.025.0142.001
17-Rua Mario Oliveira Prestes, Parque São Bento – 01.09.417.0425.001
18-Rua Indalecio Alves, Parque São Bento – 01.09.405.0100.001 – 01.09.405.0170.001 – 01.09.405.0190.001.
19-Rua Pedro Valério de Oliveira, Jardim Yara – 01.08.127.0015.001 – 01.08.127.0336.001.
20-Rua José Pássaro, Parque da Lagoa – 01.03.017.0340.001
21-Rua José Soares Hungria, Jardim Marabá – 01.08.035.0113.001
22-Rua João Catarino de B. Cleo, V. Belo Horizonte – 01.3.096.0183.070 – 01.03.096.0183.0060
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de Multa no 
valor de R$ 1.279,08 (Um mil e duzentos e setenta e nove reais e oito centavos) conforme determina o artigo 3º. 
Inciso 1º. da Lei Municipal nº. 5.966 de 24 de novembro de 2014 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
-- Através do presente EDITAL fi ca NOTIFICADO o proprietário do imóvel abaixo relacionado, a proceder a 
construção do muro e passeio do mesmo no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar na data desta publicação, nos 
termos dos 1º. e 2º.  da Lei nº. 5.965 de 24 de novembro de 2014;
Rua Joaquim Pedro de Oliveira, Vila Belo Horizonte – 01.03.103.0648.001
- Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de Multa no 
valor de R$ 384,78 (Trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) conforme determina o artigo 3º.  
da Lei Municipal nº. 5.965 de 24 de novembro de 2014 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COMDEMA, REA-
LIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 18/05/2015.

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; Sandra Trevisani, representante do IF; Eliane Girar-
di, representante do CRECI; Waldomiro Benedito de Carvalho, representante do IGCI; Eurico Pires e Alberto 
Carvalho.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público seus atos:
Requerimentos:
Nº 17.403/1/2015, autorizado o transplante;
Nº 16.376/1/2015, autorizado o transplante;
Nº 44.722/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco;
Nº 51.130/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco;
Nº 25.856/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco;
Nº 7.719/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco;
Nº 44.722/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção 
do toco;
Nº 44.506/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco;
Nº 18.876/1/2015, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remo-
ção do toco;
Nº 6.783/1/2015, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 e
Nº 49.786/1/2014, deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1, no total de 400 mudas.

EXTRATO DE CONVÊNIO
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga
CONVENENTE: COOPERITA – Cooperativa de Reciclagem de Itapetininga
OBJETO DO CONVÊNIO: Dar suporte técnico e assessoria aos serviços de coleta e reciclagem de resíduos 
sólidos urbanos deste município.
ASSINATURA E VIGÊNCIA: 17 de março de 2015, até 17 de março de 2016. 

RESOLUÇÃO DA SME Nº 222, DE 18 DE MAIO DE 2015.
Dispõe sobre controle de frequência pela Unidade Escolar da Educação Infantil do Sistema Municipal de En-
sino.
                  O Secretário Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, considerando:
A Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013 que alterou a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
A Lei 8069, de 13 de julho de 1990 que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente;
A necessidade do município em atender a demanda da Educação Infantil;
A Resolução SME nº 21, de 20 de janeiro de 2015, que dispõe sobre as inscrições e transferências dos alunos, 
pelo Sistema Central de Vagas.
Resolve:
Artigo 1º - A Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino será organizada em conformidade com a Lei nº 
12.796, com carga horária mínima de 800 (oitocentas horas), distribuída por no mínimo de 200 (duzentos) dias 
letivos, atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas 
para a jornada integral, controle de frequência, exigida a frequência mínima de 60 (sessenta) por cento do total 
de horas e expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento da aprendizagem 
da criança.
Parágrafo Único- Para as crianças de 0 a 3 anos, que frequentam o período integral, não poderá haver interrup-
ção de atendimento. 
Artigo 2º - As unidades escolares de educação infantil deverão comunicar e notifi car a ocorrência de excesso de 
faltas dos alunos regularmente matriculados:
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I – aos pais ou responsáveis, quando atingir 10 (dez) por cento de faltas consecutivas no bimestre;
II – ao Conselho Tutelar – se não houve retorno e apresentação de justifi cativa por parte dos pais ou responsá-
veis;
III – à Vara da Infância e da Juventude nos casos de crianças assistidas, ou que conseguiram a vaga através da 
Defensoria Pública, Ordem Judicial.
Artigo 3º - Transcorridos todos os meios de notifi cação para garantia do retorno do aluno à escola e atingido o 
limite de 40 (quarenta) por cento de ausências consecutivas no bimestre, fi ca caracterizado o abandono  e a vaga 
deverá ser disponibilizada para outro aluno, no Sistema Central de Vagas e registrado na PRODESP.
Paragrafo Único – Quando as ausências acontecerem no inicio do bimestre e após transcorridos os procedi-
mentos necessários, o Diretor deverá registrar o abandono na PRODESP, mesmo que o bimestre não tenha sido 
encerrado.
Artigo 4º -  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 5º - Registrada e publicada no Gabinete do Secretário Munici-
pal de Educação aos dezoito dias do mês de maio de 2015.

GERALDO MIGUEL DE MACEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  EDITAL DE PUBLICAÇÃO D O RESULTADO DA AVALIA-
ÇÃO PSICOLÓGICA - EDITAL Nº 01/2015 - CMDCA

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAPETININGA, 
através de sua Comissão de Eleição, com base nas disposições contidas no ECA e nos termos das Leis Munici-
pais nº 5.750, de 25/09/2013 e nº 5823, de 19/02/2014, faz tornar público os nomes dos candidatos aprovados 
na avaliação psicológica realizada na data de 01 de Abril de 2015 para investidura ao cargo de  suplente de 
Conselheiro Tutelar, nos termos do Edital nº 001/2015 do CMDCA de Itapetininga, conforme segue: 
NÃO HOUVE CANDIDATOS APROVADOS
Ficam também cientifi cados que qualquer candidato poderá apresentar dentro do prazo de dois (02) dias após a 
publicação deste edital, pedido de recurso do resultado. 
E, para conhecimento de todos é expedido o presente edital, afi xe-se e publique-se.
Itapetininga, 20 de Maio de 2015.

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
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RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES PARCIAIS E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO 
SELETIVO INTERNO PARA ORIENTADOR DE ESTUDOS PNAIC/ITAPETININGA/SP

Considerando o disposto nas Resoluções SME Nº 202 e Resolução SME Nº 220/2015

RELAÇÃO DOS INSCRITOS:
 

NOTA DA 1ª ETAPA NOTA DA 2ª ETAPA CLASSIFICA-
ÇÃO FINAL

Edna Aparecida Rodrigues Vieira 3,0 6,0 9,0
 
 

Fabíola Senger Medeiros 1,0 5,9 6,9
 
 

Rosemeire Estevam (não atendeu aos 
critérios obrigatórios)

Não participou
da 2ª etapa de avaliação

Desclassifi cada
 
 

 
Comissão avaliadora
Itapetininga, 20 de maio de 2015

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015 
Processo n°. 83/2015, objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeição pronta (tipo marmitex), 
visando atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde - (Sistema de 
Registro de Preços). Exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), HOMOLOGO 
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1)MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA ME CNPJ: 20.068.880/0001-45

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

01 3.500 UN. MARMITEX – 
CONTENDO O MÍNIMO DE 700G, COMPOSTA 
DE ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, CARNE BRAN-
CA OU VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDA-
DE, MASSAS, SALADAS DIVERSIFICADAS E 
LEGUMES.

R$9,85 R$34.475,00

Itapetininga, 04 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO Nº.999 DE 14.01.2013.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2015
Processo n°. 80/2015, que objetiva a OBJETO: aquisição de kit lanche para ser utilizado em eventos promovi-
dos pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) Secretaria 
Municipal de Saúde. Exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), HOMOLOGO 
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1)MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA ME CNPJ: 20.068.880/0001-45

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

01 3.000 SV. KIT LANCHE DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONS-
TITUIDO: 01 (UM) LANCHE TIPO BAURU 
(PÃO FRANCES COM MAIONESE, MUSSARE-
LA, PRESUNTO E ORÉGANO), 01(UM) REFRI-
GERANTE DE COLA 250 ML, 01 (UM) FRUTA 
(MAÇÃ) E 01 (UM) YOGURTE COM POLPA DE 
FRUTAS EM EMBALAGEM DE 200 ML.

R$7,95 R$23.850,00

Itapetininga, 04 de maio de 2015. 
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WALTER DOS SANTOS JUNIOR 
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DECRETO Nº.999 DE 14.01.2013.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENECIAL Nº 35/2015
Processo n°. 61/2015, OBJETO: aquisição de 01 (um) veículo automotor 0 km, 1.4, 4 portas, branco(cor sólida), 
ar condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, câmbio manual de 5 marchas, air bag  – Secretaria Munici-
pal de Promoção Social, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao 
proponente:
GRC BRASIL LTDA ME CNPJ: 08.896.492/0001-57

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

01 01 UN VEÍCULO 0(ZERO) KM
ANO – MODELO 2015/2016
CAMBIO MANUAL 05 MAR-
CHAS,
COR BRANCA (SOLIDA),
04 (QUATRO) PORTAS,
POTENCIA MINIMA DE 1.4,
BICOMBUSTIVEL (ETANOL/
GASOLINA),
SISTEMAS DE FREIOS COM 
ABS
AR CONDICIONADO,
TRAVA E VIDROS ELETRICOS 
NAS 04 PORTAS,
AIR BAG DUPLO,
DIREÇÃO HIDRAULICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PROMOÇÃO SOCIAL

CHERY
CELER 
HATCH 

1.5

R$38.799,00 R$38.799,00

Itapetininga, 08 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DECRETO Nº.999 DE 14.01.2013.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015
Processo n°. 52/2015, que objetiva a OBJETO: aquisição de rádio móvel para o efetivo da Guarda Civil Munici-
pal - Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania - exclusivo para microempresas (Me) e empresas de pequeno 
porte (EPP), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
FLASH INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA EPP 
CNPJ: 04.844.206/0001-59

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

1 20 UN RÁDIO MÓVEL – TRANSCEPTOR DIGITAL 
PORTÁTIL VHF/FM COM AS SEGUINTES ES-
PECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
POTÊNCIA NOMINAL DE RF:5W;
MÍNIMO DE 100 CANAIS;
FAIXA DE FREQUENCIA DE 136-174 MHz;
TIPO DE EMISSÃO 16K0F3E, 11K0F3E, 
4K00F1E/F1D;
ESPAÇAMENTO DE CANAL 6.25/12,5/25 Khz;
IMPEDÂNCIA DE ANTENA 50 Ohms;
ALTO FALANTE 800MW;
BATERIA DE NO MÍNIMO 2000 mAh DE LI-
TIUM- ION;
ALERTA DE BATERIA FRACA;
TIME OUT TIMER;
LED INDICATIVO COM 03 (TRÊS) CORES;
FUNÇÃO LONEWORKER;
SCRAMBLER DIGITAL DE VOZ;
CARREGADOR RÁIDO BI OLT;
CONVENCIONAL MULTI – SITE E COM EX-
PANSÃO PARA TROCALIZADO SINGLE-SITE;
DEVERÁ POSSUIR MODO ANAÇÓGICO, DI-
GITAL E ANALÓGICO/ DIGITAL EM MODO 
MISTO NO MESMO CANAL.
CONTROLES NO PAINEL:
CHAVE LIGA/DESLIGA;
CONTROLE DE VOLUME;
SELETOR DE CANAIS;
INDICADOR DE STATUS OPERACIONAL (TX, 
RX);
CONTROLE SQUELCH;
LED DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO;
TECLAS DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS;
EMERGÊNCIA;
SCAN; 
SCRAMBLER ETC.;
AUTO FALANTE EMBUTIDO
VARREDURA DE CANAIS;
POSSUIR FUNÇÕES: 
STUN;
KILL; 
RÁDIO CHECK;
EMERGÊNCIA NO PROTOCOLO MDC 1200;
POSSUIR FUNÇÕES 2/5 TONS, CTCSS, DTCS;
PADRÕES MILITARES STD 810 F;
INDICE DE PROTEÇÃO IP54;
PESO MÁXIMO 320 g. 
Os equipamentos devem estar em conformidade 
com a Resolução 568/2011 da ANATEL e a Resolu-
ção ANATEL n.º 242, de 30/11/2000.
MARCA: ICOM F3103D VHF 16CH 5W

R$2.100,00 R$42.000,00

Itapetininga, 08 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JUNIOR 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DECRETO Nº999 DE 14.01.2013.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015
Processo n°. 75/2015, que objetiva a OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de refeição pronta 
(tipo marmitex), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente - 
(Sistema de Registro de Preços); Exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA ME CNPJ: 20.068.880/0001-45

Item Quant Und. Descrição Vr. unit Vr. Total

01 20.000 UN. MARMITEX – CONTENDO O MÍNIMO DE 
700G, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, FA-
ROFA, CARNE BRANCA OU VERMELHA 
DE PRIMEIRA QUALIDADE, MASSAS, SA-
LADAS DIVERSIFICADAS E LEGUMES.

R$10,70 R$214.000,00

Itapetininga, 08 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2015
Processo n°. 082/2015, que objetiva a OBJETO: aquisição de material de construção e equipamentos para o 
setor de manutenção utilizar nas unidades escolares no município – Secretaria Municipal de Educação - (sistema 
de registro de preços). Exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), HOMOLOGO 
todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1)ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ:  60.122.306/0001-42

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

2 100 UN TUBO DE SILICONE - CINZA 
PARA CONSTRUÇÃO 300 ML

BRAS-
COVED

R$17,35 R$1.735,00

3 50 UN TRINCO - REDONDO 2 POL SILVANA R$2,60 R$130,00

4 50 UN TRINCO - REDONDO 4 POL SILVANA R$3,25 R$162,50

5 50 UN FECHADURA  - BICO DE PAPA-
GAIO ESTREITA

AROUCA R$52,00 R$2.600,00

6 200 M2 PISO. VISTA-
BELA

R$13,32 R$2.664,00

9 50 UN ARGAMASSA SACO DE 20 KG MINER-
COLA

R$7,20 R$360,00

10 6 UN BROCA VIDEA Nº6 DTOOLS R$6,85 R$41,10

11 6 UN BROCA VIDEA Nº8 DTOOLS R$9,40 R$56,40

12 1.000 UN BUCHA - PAREDE Nº 06, (1 PCT) IVASA R$0,055 R$55,00

13 1.000 UN BUCHA - PAREDE Nº 08, (1 PCT) IVASA R$0,08 R$80,00

14 1.000 UN BUCHA - PAREDE Nº 10, (1 PCT) IVASA R$0,1022 R$102,20

15 10 UN CARRINHO DE MÃO (PNEU) - C/ 
CÂMARA DE AR

MAES-
TRO

R$117,00 R$1.170,00

16 50 UN CIMENTO 50 KG RIBEI-
RÃO

R$24,86 R$1.243,00

17 100 UN MAÇANETA - SIMPLES SILVANA R$7,67 R$767,00

18 20 UN DOBRADIÇA - 3 1/2 SILVANA R$6,52 R$130,40

19 1.000 UN REBITE REPUXO A-1425 REBIPOP R$0,341 R$341,00

21 6 UN BROCA - DE AÇO Nº 05 IRWIN R$8,67 R$52,02

22 6 UN BROCA - DE AÇO Nº 06 IRWIN R$10,15 R$60,90

23 6 UN BROCA - DE AÇO Nº 03 IRWIN R$6,50 R$39,00

24 1.000 UN PARAFUSOS  - PHILIPS 40 X 30 CISEN R$0,072 R$72,00

25 1.000 UN PARAFUSOS  - SEXTAVO 1/4 X 75 CISEN R$0,351 R$351,00

26 1 UN GROSA 4" NOVA-
LUSA

R$11,70 R$11,70

27 1 UN FORMÃO 1/2" THOMP-
SON

R$14,00 R$14,00

28 1 UN FORMÃO 1.1/2" R$14,00 R$14,00

29 1 UN FORMÃO 1" R$13,10 R$13,10

Os itens abaixo foram considerados fracassados:

Item Quant Und. Descrição

1 10 M3 PEDRISCO

7 10 M3 AREIA  - GROSSA

8 20 M3 AREIA MEDIA

20 50 UN TRANQUETA

Itapetininga, 14 de maio de 2015. 
WALTER DOS SANTOS JÚNIOR 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
ORDENADOR DE DESPESA DECRETO DE Nº999 DE 14/01/2013.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2015
Processo n°49/2015, OBJETO: aquisição de chapas MDF para o setor de marcenaria - Secretaria Municipal de 
Educação – (sistema de registro de preço), realizado conforme ata de sessão pública, datada de 11 de maio de 
2015, com a presença do Pregoeiro Ofi cial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado aos proponentes:
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JOSE ROBERTO FRANCO MADEIRAS ME CNPJ: 01.089.758/0001-00

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

1 38 UN CHAPA DE MDF 03mm - RE-
VESTIDA NOS DOIS LADOS - 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$53,52 R$2.033,76

2 38 UN CHAPA DE MDF 06mm -RE-
VESTIDA DOS DOIS LADOS - 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$89,00 R$3.382,00

3 38 UN CHAPA DE MDF 06mm -RE-
VESTIMENTO NOS DOIS 
LADOS, COR OVO- 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$92,90 R$3.530,20

4 38 UN CHAPA DE MDF 10mm - RE-
VESTIDA NOS DOIS LADOS 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$109,90 R$4.176,20

5 38 UN CHAPA DE MDF 12mm - RE-
VESTIDA NOS DOIS LADOS 
NA COR BRANCA - 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$129,90 R$4.936,20

6 38 UN CHAPA DE MDF 15mm - RE-
VESTIMENTO DOIS LADOS, 
COR BRANCA- 1,83m X 2,75m

DURATEX R$116,00 R$4.408,00

12 38 UN CHAPA DE MDF 06mm - RE-
VESTIDO DE UM LADO, COR 
BRANCA- 1,83m X 2,75m

DURATEX R$80,00 R$3.040,00

21 38 UN CHAPA DE MDF 25 mm - CRU 
OU SEM REVESTIMENTO 
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$165,00 R$6.270,00

22 12 UN CHAPA DE MDF 03mm - RE-
VESTIDA NOS DOIS LADOS - 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$53,52 R$642,24

23 12 UN CHAPA DE MDF 06mm -RE-
VESTIDA DOS DOIS LADOS - 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$89,00 R$1.068,00

24 12 UN CHAPA DE MDF 06mm -RE-
VESTIMENTO NOS DOIS 
LADOS, COR OVO- 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$92,90 R$1.114,80

25 12 UN CHAPA DE MDF 10mm - RE-
VESTIDA NOS DOIS LADOS 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$109,90 R$1.318,80

26 12 UN CHAPA DE MDF 12mm - RE-
VESTIDA NOS DOIS LADOS 
NA COR BRANCA - 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$129,90 R$1.558,80

27 12 UN CHAPA DE MDF 15mm - RE-
VESTIMENTO DOIS LADOS, 
COR BRANCA- 1,83m X 2,75m

DURATEX R$116,00 R$1.392,00

28 12 UN CHAPA DE MDF 15mm - RE-
VESTIMENTO DOIS LADOS, 
COR CINZA- 1,83m X 2,75m

DURATEX R$195,90 R$2.350,80

29 12 UN CHAPA DE MDF 15mm - RE-
VESTIMENTO NOS DOIS 
LADOS, COR OVO - 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$188,00 R$2.256,00

30 12 UN CHAPA DE MDF 18mm- RE-
VESTIDA DOS DOIS LADOS 
NA BRANCA ESPESSURA -  
1,83m X 2,75m

DURATEX R$156,90 R$1.882,80

31 12 UN CHAPA DE MDF 18mm - RE-
VESTIMENTO DOIS LADOS, 
COR CINZA- 1,83m X 2,75m

DURATEX R$178,40 R$2.140,80

32 12 UN CHAPA DE MDF 18mm - RE-
VESTIDA DOS DOIS LADOS 
NA COR OVO - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$175,40 R$2.104,80

33 12 UN CHAPA DE MDF 06mm - RE-
VESTIDO DE UM LADO, COR 
BRANCA- 1,83m X 2,75m

DURATEX R$80,00 R$960,00

34 12 UN CHAPA DE MDF 10mm - RE-
VESTIDA DE UM LADO NA 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$110,93 R$1.331,16

35 12 UN CHAPA DE MDF 12mm - RE-
VESTIDA DE UM LADO NA 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

DURATEX R$107,90 R$1.294,80

36 12 UN CHAPA DE MDF 03mm - SEM 
REVESTIMENTO OU CRUA 
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$36,60 R$439,20

37 12 UN CHAPA DE MDF 06 mm - 
CRUA OU SEM REVESTIMEN-
TO NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$61,10 R$733,20

38 12 UN CHAPA DE MDF 10 mm - 
CRUA SEM REVESTIMENTO 
1,83m X 2,75m

DURATEX R$81,30 R$975,60

39 12 UN CHAPA DE MDF 12mm - CRU 
SEM REVESTIMENTO - 1,83m 
X 2,75m

DURATEX R$99,05 R$1.188,60

40 12 UN CHAPA DE MDF 15mm – SEM 
REVESTIMENTO OU CRU 
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$110,00 R$1.320,00

41 12 UN CHAPA DE MDF 18mm - CRU 
OU SEM REVESTIMENTO  
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$132,40 R$1.588,80

42 12 UN CHAPA DE MDF 25 mm - 
CRUA OU SEM REVESTIMEN-
TO NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

DURATEX R$165,00 R$1.980,00

COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA 

LIDER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EPP CNPJ: 04.027.335/0001-54

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

7 38 UN CHAPA DE MDF 15mm - RE-
VESTIMENTO DOIS LADOS, 
COR CINZA- 1,83m X 2,75m

FIBRAPLAC R$195,00 R$7.410,00

8 38 UN CHAPA DE MDF 15mm - RE-
VESTIMENTO NOS DOIS 
LADOS, COR OVO - 1,83m X 
2,75m

FIBRAPLAC R$185,00 R$7.030,00

9 38 UN CHAPA DE MDF 18mm- RE-
VESTIDA DOS DOIS LADOS 
NA BRANCA ESPESSURA -  
1,83m X 2,75m

FIBRAPLAC R$156,00 R$5.928,00

10 38 UN CHAPA DE MDF 18mm - RE-
VESTIMENTO DOIS LADOS, 
COR CINZA- 1,83m X 2,75m

FIBRAPLAC R$178,00 R$6.764,00

11 38 UN CHAPA DE MDF 18mm - RE-
VESTIDA DOS DOIS LADOS 
NA COR OVO - 1,83m X 2,75m

FIBRAPLAC R$175,00 R$6.650,00

13 38 UN CHAPA DE MDF 12mm - RE-
VESTIDA DE UM LADO NA 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

FIBRAPLAC R$116,10 R$4.411,80

14 38 UN CHAPA DE MDF 10mm - RE-
VESTIDA DE UM LADO NA 
COR BRANCA - 1,83m X 2,75m

FIBRAPLAC R$107,50 R$4.085,00

15 38 UN CHAPA DE MDF 03mm - SEM 
REVESTIMENTO OU CRU 
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

FIBRAPLAC R$36,40 R$1.383,20

16 38 UN CHAPA DE MDF 06 mm - CRU 
OU SEM REVESTIMENTO 
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

FIBRAPLAC R$61,00 R$2.318,00

17 38 UN CHAPA DE MDF 10 mm - CRU 
SEM REVESTIMENTO 1,83m X 
2,75m

FIBRAPLAC R$81,00 R$3.078,00

18 38 UN CHAPA DE MDF 12mm - CRU 
SEM REVESTIMENTO - 1,83m 
X 2,75m

FIBRAPLAC R$99,00 R$3.762,00

19 38 UN CHAPA DE MDF 15mm – SEM 
REVESTIMENTO OU CRU 
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

FIBRAPLAC R$109,90 R$4.176,20

20 38 UN CHAPA DE MDF 18mm - CRU 
OU SEM REVESTIMENTO  
NAS MEDIDAS DE 1,83m X 
2,75m

FIBRAPLAC R$132,00 R$5.016,00

COTA RESERVADA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Itapetininga, 15 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2015 
CONTRATADO: ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PROCESSO Nº: 290/2014 MODALIDADE: Convite nº 3/2014 OBJETO: Contratação de empresa 
para o desenvolvimento de ações dentro do eixo de atendimento voltado à violência infanto-juvenil e a violência 
intrafamiliar contra mulheres adultas, capacitação total geral de 56 horas – CREAS – recurso estadual, confor-
me memorial descritivo do anexo I do edital – Secretaria Municipal de Promoção Social.  VALOR TOTAL: R$ 
29.400,00 ASSINATURA: 13.04.2015. VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses. 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2015 
CONTRATADO: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ita-
petininga. PROCESSO Nº: 56/2015 MODALIDADE: Pregão Presencial nº 25/2015 OBJETO: Aquisição de 
cortinas para a nova unidade escolar EMEB Profª Simone Mani – Vila Florestal – Secretaria Municipal de 
Educação – Exclusivo para microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). VALOR TOTAL: R$ 
15.140,00. ASSINATURA: 23 de abril de 2015. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 
19/2015 – PP 15/2015 – PROCESSO Nº 36/2015 

OBJETO: Aquisição de materiais de artesanato para atender: CAPS da Chapadinha, CAPS AD Belo Horizonte 
e Casa Do Adolescente 1,2 e 3 – Secretaria Municipal de Saúde. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. Fornecedor – ARI ANTONIO SOSTER ASSIS ME - Detentora dos itens 04, 05, 07, 28, 29, 31, 73, 
74, 76, 85, Cota reservada para Microempresa, 04, 05, 07, 28, 29, 31, 73, 74, 76, 85. ASSINATURA: 13.04.2015 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 
20/2015 – PP 11/2015 – PROCESSO Nº 18/2015

OBJETO: Aquisição de matérias: Toalhas, cobertor, lençol, fronha, e travesseira para uso da rede Pública Muni-
cipal de ensino – Secretaria Municipal da Educação. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
Fornecedor – MERCUSUL TEXTIL EIRELI EPP - Detentora dos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 03, Cota 
reservada para Microempresa, 01, 04, 05, 06, 07, 09, 08, 03. ASSINATURA: 15.04.2015 VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 
21/2015 – PP 24/2015 – PROCESSO Nº 47/2015

OBJETO: Aquisição de escadas de alumínio com capacidade de 120 KG cada para uso nas unidades escolares – 
Secretaria Municipal de Educação – exclusivo para microempresas (ME)e empresas de pequeno porte (EPPE). 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. Fornecedor – JOSUE VIANA MARANHO - ME - 
Detentora dos itens 01, 02, 03. ASSINATURA: 22.04.2015 VIGÊNCIA: 12 (doze)meses. 

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N°06 DO CONTRATO Nº 
73/2010 CONTRATADA: MARIO SÉRGIO CRUCILLO ME. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial n° 114/2010 
PROCESSO nº 166/2010 OBJETO: Empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva 
e corretiva de equipamentos odontológicos com fornecimento de peças do programa saúde bucal nas unidades 
de saúde. PRORROGAÇÃO: 6 (seis) meses. VALOR: 90.000,00. ASSINATURA: 30.04.2015. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

TERMO ADITIVO N° 02 DO CONTRATO N.º 28/2015 - CONTRATADA: ÁGILA 
CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP. CONTRATANTE: 

Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Dispensa de Licitação n° 04/2015 PROCESSO N°: 
54/2015. OBJETO: Contratação de Empresa para reforma das canchas de bocha no Ginásio Ayrton Senna da 
Silva para o 19° Jogos Regionais do Idoso – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. ADITAMENTO: de 
45,3484% sobre o valor de R$ 66.936,07 corresponde a quantia de R$ 30.354,49 passando o valor fi nal para R$ 
97.290,56. VALOR DO ADITAMENTO R$ R$ 30.354,49. A execução do termo será por conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. ASSINATURA:08.05.2015. FUNDAMENTO LE-
GAL: art. 65, § 1.º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 15651/1/2015. 

TERMO ADITIVO N° 03 DO CONTRATO N.º 04/2013 - CON-
TRATADA: TRANSPORTE ADRIANETTO LTDA ME. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 179/2012 PRO-
CESSO N°: 265/2012. OBJETO: Contratação de Empresa de transporte para os alunos participantes do projeto 
mais educação da rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação. ADITAMENTO: de 25% do 
item 02 de 44,000 Km o que corresponde à quantia de R$ 39.600,00 passando para 55,000 Km o que correspon-
de a quantia de R$ 49.500,00, permanecendo o valor da quilometragem no valor de R$ 0,90. ADITAMENTO 
de R$ 9.900,00 Km. A execução do termo será por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal 
de Educação. ASSINATURA: 28.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1.º da Lei Federal nº 8.666/93 
e processo nº 17980/1/2015. 

TERMO ADITIVO N° 02 DO CONTRATO N.º 32/2013 - CON-
TRATADA: ROLIM TRANSPORTES LTDA. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 19/2013 PRO-
CESSO N°: 35/2013. OBJETO: Transporte dos alunos da rede Municipal de ensino constantes no requerimento 
18792/2015 – Secretaria Municipal de Educação. ADITAMENTO: de 25% do item 01 de 57,600 Km o que cor-
responde à quantia de R$ 328.320,00 passando para 72,000 Km o que corresponde a quantia de R$ 410.400,00, 
e do item 02  de 22.800 Km o que corresponde à quantia de R$ 129.960,00 passando para 28.500 Km o que 
corresponde à quantia de R$ 162.450,00. ADITAMENTO de R$ 114.578,00 Km. A execução do termo será por 
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. ASSINATURA:28.04.2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: art. 65, § 1.º da Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 17980/1/2015. 

TERMO ADITIVO N° 001 DO CONTRATO N.º 282/2014 - CON-
TRATADA: MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO - ME. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga MODALIDADE: Pregão Presencial n° 192/2014 
PROCESSO N°: 200/2014. OBJETO: Aquisição de mobiliário para a construção do CÉU – Centro de Artes e 
Esportes Unifi cados – Mobiliária para o CRAS e TELECENTRO – Recurso Federal – Contrato n° 0363.568-
21/2011 – Ministério da Cultura – Secretaria de Promoção Social. ADITAMENTO: Fica alterada a razão social 
da empresa contratada através do Contrato n° 282/2014, decorrente do Pregão Presencial n° 192/2014, Processo 
n° 200/2014 de Maria Conceição de Araújo – ME, para: Sandro José de Paiva & CIA LTDA. ASSINATU-
RA:17.04.2015. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e processo nº 17803/1/2015. 
Itapetininga, 15 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
DA PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP - EDITAL Nº 001/2015
O Prefeito do Município de Itapetininga/SP, usando das atribuições legais, faz saber que fará realizar, através 
da empresa DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA – EPP; as INS-
CRIÇÕES para o Concurso Público de Provas – com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente 
nomeada pela Portaria nº 111/2015, de 24 de fevereiro de 2015, para o preenchimento de vagas disponíveis para 
os Cargos constantes do  ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  O Concurso Público de Provas, para todos os efeitos, terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período a partir da data da Homologação que será publicada no Jornal “SEMANÁRIO 
OFICIAL DE ITAPETININGA”, no endereço www.directacarreiras.com.br, e ainda, afi xado no quadro de avi-
sos da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, localizada na Praça dos Três Poderes, nº 1000, 
Jardim Marabá – Itapetininga – Estado de São Paulo.
1.2  O período de validade estabelecido para este Concurso não gera, para a Prefeitura do Município 
Itapetininga/SP, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas previstas 
no quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem fi nal de classifi -

cação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo da sua classifi cação no 
Concurso.
1.3 O candidato uma vez inscrito no presente Concurso Público de Provas estará sujeito às normas e 
instruções especiais do presente Edital, e ainda submetidos à Lei Federal nº 13.022 de 08 de agosto de 2014; 
Lei Municipal Complementar nº 26 de 27 de junho de 2008 e suas alterações; Lei Municipal nº 5.247 de 28 de 
março de 2008 e suas alterações; Decreto Municipal nº 423 de 18 de junho de 2008 e suas alterações; Decreto 
Municipal nº 1.042 de 11 de outubro de 2013. 
1.4 Os candidatos aprovados e empossados fi carão sujeitos ao regime próprio de Previdência Social – 
RPPS do Município (SEPREM), conforme Lei Municipal Complementar nº 49, de 23 de abril de 2012.
2   DOS CARGOS
O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS destina-se ao preenchimento de Cargos atualmente vagos, 
de acordo com o constante do ITEM 2.5 - QUADRO DE CARGOS, durante o prazo de validade do Concurso, 
regido pelo Regime Estatutário e pela Legislação Municipal pertinente.
2.2  As atividades inerentes ao Cargo ora concursado serão desenvolvidas - conforme demanda - nas di-
versas dependências ou órgãos da Prefeitura do Município Itapetininga/SP, visando atender ao restrito interesse 
público.
2.3 A remuneração para os Cargos é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE CARGOS, mais 
os benefícios assegurados por lei.
2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos:
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – Informa a descrição das atividades e demais requisitos ine-
rentes aos Cargos.
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO e SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS – Indica a sugestão dos 
conteúdos para estudos inerentes as provas.
ANEXO III – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F – Indica as regras de execução dos exercícios inerentes 
as provas.
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA.
ANEXO V - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO.
2.5   DO QUADRO DE CARGOS

CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
CÓDIGO / CAR-
GOS VAGAS REQUISITOS

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL
VENCIMEN-

TO
VALOR DE 
INSCRIÇÃO

2.01 - GUARDA CI-
VIL MUNICIPAL –   
          FEMININO

12

Ensino Mé-
dio Completo, 
CNH mínimo 
categoria “A” 
e “B” e  altura 
mínima de 1,60 
cm 

40 horas se-
manais, com 
regime de 
escala diurno 
e noturno 

R$ 995,00 R$ 11,00

2.02 - GUARDA CI-
VIL MUNICIPAL – 
          MASCULINO

28

Ensino Mé-
dio Completo, 
CNH mínimo 
categoria “A” 
e “B” e altura 
mínima de 1,65 
cm

40 horas se-
manais, com 
regime de 
escala diurno 
e noturno

R$ 995,00 R$ 11,00

2.6       Além do vencimento indicado NO QUADRO DE CARGOS são assegurados também os demais direitos 
e benefícios previstos em lei municipal, tais como: Cartão Alimentação no valor de R$ 200,00; Vale transporte 
e Adicional de Periculosidade.
3       CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA NOME-
AÇÃO
3.1  Considerações Gerais
3.1.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da inscrição 
dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO ONLINE e paga-
mento do valor da inscrição do cargo que deseja concorrer.
3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no 
ato da inscrição online. Aquele que preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO incorretamente ou prestar informa-
ções inverídicas, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do Concurso Público.
3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas.

3.2      Condições para inscrição 
3.2.1 Ter nacionalidade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto 
de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 
disposto no artigo 12, do Decreto N. º 70.436/72; 
3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade – RG;
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor de inscrição, de acordo com a informação prestada no ITEM 
2.5 - DO QUADRO DE CARGOS;
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital.
3.3      Condições para Nomeação
3.3.1  Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, 
bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
3.3.2  Se for do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar;
3.3.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
3.3.4 Ter 18 (dezoito) anos completos na data do início do curso de formação Técnico-Profi ssional;
3.3.5 Ensino Médio Completo;
3.3.6 Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” e “B”; apresentar na data do inicio do curso de 
formação Técnico-Profi ssional; 
3.3.7  Gozar de boa saúde física; psicológica e mental e não ser portador de defi ciência incompatível com 
o exercício das funções que competem ao Cargo;
3.3.8 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
3.3.9 Não exercer qualquer Cargo ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo 
Cargo;
3.4   A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos 
para o Concurso, será solicitada por ocasião da NOMEAÇÃO para o CARGO;
3.4.1 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscri-
ção.
4   DAS ISENÇÕES DO VALOR DE INSCRIÇÃO

4.1 O candidato que se sentir amparado pelos dispositivos contidos nas Leis Municipais nº 5.048/06 e ou 
Lei nº 5.167/07; estarão isentos do pagamento do valor de inscrição deste Concurso Público, desde que cumpra 
os requisitos previstos neste edital.
4.2 PRIMEIRA SITUAÇÃO:
4.3 Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na lei Municipal nº 5.048/06 os se-
guintes casos:
 a) Candidato que estiver desempregado.
 b) Residente a mais de 02 (dois) anos no Município de Itapetininga.
4.4 O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 4.3 deste edital, deverá comprovar sua 
condição através dos seguintes documentos:
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a)  Formulário ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA, onde consta que o 
interessado não possui renda, não está em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, 
oferecido por sistema de previdência social ou privado, disponível no site www.directacarreiras.com.br;
b) Cópia reprográfi ca das anotações constantes da carteira de trabalho e previdência social das páginas que 
constem: fotografi a, identifi cação, registro do ultimo contrato de trabalho e a pagina subsequente em branco;
c)  Cópia reprográfi ca do comprovante de residência (contas de água, luz, telefone e IPTU) no nome do 
candidato. Se o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar jun-
to com o comprovante de residência uma declaração com FIRMA RECONHECIDA, atestando sua residência.
4.5 SEGUNDA SITUAÇÃO:
4.6  Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na lei Municipal nº 5.167/07 o seguin-
te caso:
a) Doação de sangue promovida apenas pelo Banco de sangue do Município de Itapetininga, devidamente 
cadastrado.
4.7 O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 4.6 deste edital, deverá comprovar sua 
condição, através dos seguintes documentos:
a)  Copia Reprográfi ca do documento de cadastro do banco de sangue do Município de Itapetininga, 
com papel timbrado, carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta;
b) Declaração de doação mais o protocolo de cadastramento no Banco de sangue do Município de 
Itapetininga, com papel timbrado, carimbo da entidade coletora e assinatura do responsável pela coleta.
4.8 PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
 O candidato interessado e enquadrado nas disposições sobre isenção contidas nos ITENS 4.2 e/ ou 
4.5 deste Edital deverá dirigir-se a Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada na Praça dos Três Poderes, 
nº 1000, Jardim Marabá, no horário das 09h00 às 17h00, nos dias 25 e 26 de maio de 2015, munidos obrigato-
riamente do Documento de Identidade Original – com foto, além de realizar os procedimentos:  
a)  Preencher a Ficha de Inscrição online através do site www.directacarreiras.com.br, gerar o boleto e 
NÃO efetuar a o pagamento.
b)  Preencher corretamente o ANEXO V - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO 
VALOR DE INSCRIÇÃO, disponível no site www.directacarreiras.com.br.
c)  Entregar o ANEXO V preenchido e a comprovação pela qual se enquadra como isento na inscrição 
(consultar ITEM 4.4 e/ ou 4.7).
4.9 O candidato deverá acompanhar sua solicitação através do site www.directacarreiras.com.br em até 
03 dias úteis da data de encerramento da solicitação de isenção de inscrição.
4.10 O candidato cuja solicitação de isenção seja DEFERIDA estará automaticamente inscrito para o 
Concurso.
4.11 O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA poderá, a seu interesse, participar do 
Concurso realizando sua inscrição conforme orientações contidas no ITEM 05 deste edital.
4.12 O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA e que não formalizar sua inscrição con-
forme o ITEM 05 deste edital, não poderá participar do concurso, estando automaticamente eliminado.
4.13 O candidato poderá valer-se do benefício da isenção do valor de inscrição para apenas 01 (um) cargo 
em cada Concurso.
4.14 Caso o candidato utilize-se indevidamente do benefício da isenção do valor de inscrição para 02 
(dois) cargos ou mais, o mesmo terá sumariamente todas as suas inscrições INDEFERIDAS.
4.15 Não haverá isenção do valor de inscrição para as inscrições realizadas via Internet.
4.16  O não atendimento às exigências implicará no indeferimento do pedido de isenção do valor de ins-
crição, não havendo previsão legal para interposição de recurso.
4.17 Não será devolvido em hipótese alguma, os documentos enviados para fi ns de comprovação para 
isenção do valor de inscrição.
5     DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições fi carão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 25 de Maio a 
22 de Junho de 2015, respeitando para fi ns de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário, devendo 
para tanto o candidato:
a)  Acessar o site www.directacarreiras.com.br. 
b)  Localizar o atalho correspondente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS DA PREFEITURA DE 
ITAPETININGA/SP - EDITAL Nº 01/2015 - e clicar sobre o Cargo correspondente à ÁREA pretendida. 
c)  Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR 
OS DADOS. 
d)  Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco 
ou instituição fi nanceira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário. 
e)  Após 03 (três) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verifi car na Área 
do Candidato, no site da DIRECTA se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo, contate-nos 
por e-mail: contato@directacarreiras.com.br ou telefone (11) 2715-7166.
     IMPORTANTE: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
5.2  A DIRECTA e a PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP, não se responsabilizarão por 
solicitações de inscrição via Internet não recebidas e/ou não confi rmadas decorrentes de problemas técnicos em 
microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados; 
5.3  O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data correspon-
dente ao último dia de inscrição, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição fi nanceira 
autorizada; e os autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena 
de não ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data de vencimento impresso 
no boleto bancário, salvo os casos de vencimento em fi nais de semana e feriados, onde prevalecerá como ven-
cimento o próximo dia útil; 
5.4  Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO ou DEPÓSITO BANCÁRIO não se-
rão validados automaticamente pelo sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto ban-
cário digitalizado para o e-mail contato@directacarreiras.com.br ou por fax para o telefone (11) 2715-7166, 
solicitando a confi rmação da inscrição, após a análise da DIRECTA.
5.5  A inscrição somente será validada após a confi rmação do recebimento do crédito pela 
instituição fi nanceira competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a res-
pectiva compensação.
5.6  No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, 
conferir no site www.directacarreiras.com.br  se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos 
e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a 
DIRECTA através do email: contato@directacarreiras.com.br ou pelo telefone (11) 2715-7166, para verifi car o 
ocorrido.
5.7  Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 
estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de Cargo ou devolução do valor de 
inscrição após o pagamento.
5.8 O candidato será responsável por qualquer erro, rasura omissão, bem como pelas informações pres-
tadas, na fi cha de inscrição on-line.
5.9 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações 
no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à comissão do 
Concurso Público.
5.10 A Comissão organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais coincidências 
de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
5.11 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato 
não conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova desde 
que esteja de posse do documento de identidade com foto, inscrição realizada via internet e do respectivo com-
provante de pagamento.
5.12  Apenas para os casos dispostos no ITEM 5.11, o (a) representante da Directa, presente no local de 
realização das provas fará a verifi cação atestando a veracidade das informações e relatando em ata de ocorrência 

própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente com Edital de Publicação dos Resul-
tados.
5.13 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto Bancário 
devidamente autenticado pela instituição fi nanceira a quem foi feito o devido recolhimento, além do documento 
de identidade original com foto, ou algum outro documento especifi cado no ITEM 5.14.
5.14 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exterio-
res, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para estrangeiros (no prazo 
de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou conselhos de classe que, por 
Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as emitidas pelos conselhos regionais 
ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência social e Passaporte.
5.15  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns: Boletim de Ocorrência, Proto-
colos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), 
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
5.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste Edital.
5.17 O Valor da inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, é a que está esta-
belecida no ITEM 2.5 – DO QUADRO DE CARGO, constante do Edital, a favor da Directa Desenvolvimento 
Institucional e de Carreiras, empresa responsável pelo Concurso Público.
5.18  O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intér-
prete de libras, ou condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específi co da 
Ficha de Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX à DIRECTA, localizada na Rua Dr. Graciano Geribello, 
nº 308 “A”, Bairro Alto – ITU/SP – CEP. 13.311-010, até a data do encerramento das inscrições (neste caso o 
candidato deverá informar o nome completo, o nome do Concurso Público e número do Edital e o Cargo a qual 
concorre). 
5.19  O candidato que não o fi zer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial 
preparada. A solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabi-
lidade.
5.20  A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que fi cará em sala reservada para essa fi nalidade e que será responsável pela guarda da 
criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
5.21  A Comissão organizadora do Concurso Público não se responsabilizará por eventuais 
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
5.22  O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas 
observando o horário ofi cial de Brasília/DF.
5.23  Informações referentes ao Concurso Público poderão ser obtidas no site www.directacar-
reiras.com.br, ou de segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (11) 2715-
7166.
6           DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
6.1 Não haverá reserva de vagas para portadores de necessidades especiais dada a natureza do Cargo, 
que exige aptidão plena do candidato para desempenhá-las, nos termos do artigo 38, inciso II do Decreto Federal 
nº 3298, de 20/12/1999.
7          DAS PROVAS

7.1   DAS PROVAS OBJETIVAS - ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA – 1ª FASE     
7.1.1   O Concurso constará de prova objetiva para todos os candidatos inscritos; de 
caráter eliminatório e classifi catório, visando à capacitação para o Cargo, cujas matérias versarão sobre o pro-
grama especifi cado no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS, 
que faz parte integrante e inseparável do presente Edital.
7.1.2   As provas objetivas constarão de 40 (quarenta) questões, em forma de testes 
de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma alternativa é correta.
7.1.3    A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, 
necessário ao desempenho da função, e será constituída com a seguinte composição: 

LÍNGUA PORTUGUESA 10
MATEMÁTICA 10
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 20

7.1.4 A 1ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade da Directa Carreiras.
7.2  DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.) – ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO  
– 2ª FASE
7.2.1  Haverá TESTE DE APTIDÃO FÍSICA para todos os Cargos.
7.2.2 A 2º fase deste Concurso Público consistirá de Teste de Aptidão Física, de caráter Eliminatório e 
Classifi catório conforme tabelas específi cas constantes do ANEXO III – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - T.A.F.
7.2.3 Estarão sujeitos à realização do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA os candidatos que estiverem habi-
litados na 1ª   fase, em número de até 05 (cinco) vezes a quantidade de vagas previstas para cada Cargo, mais 
aqueles que estiverem empatados com a mesma nota do último a ser aproveitado nesta fase.
7.2.4  Todos os candidatos habilitados em conformidade com item 7.2.3, serão submetidos ao 
teste de aptidão física, conforme tabela de atividades específi cas contida no ANEXO III – TESTE DE APTI-
DÃO FÍSICA, que faz parte integrante deste Edital.
7.2.5 A nota fi nal obtida no TAF terá caráter eliminatório e classifi catório, cuja apuração decorrerá da 
pontuação apurada em cada exercício previsto no teste, com base nas tabelas masculinas e femininas ambas 
contidas no ANEXO III –TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F.
7.2.6  A 2ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade da Directa Carreiras.
7.3  DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ELIMINATÓRIA - 3ª FASE
7.3.1  Haverá TESTE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA para todos os Cargos.
7.3.2 Estarão sujeitos à realização da Avaliação Psicológica os candidatos que estiverem habilitados na 
2ª Fase, em número de até 03 (três) vezes a quantidade de vagas previstas para cada Cargo, mais aqueles que 
estiverem empatados com a mesma nota do último a ser aproveitado nesta fase.
7.3.3 A 3ª Fase consistirá de Avaliação Psicológica de caráter eliminatório, sendo utilizado “Teste” com 
Profi ssional da área de Psicologia.
7.3.4 A Avaliação Psicológica visa identifi car as habilidades, características pessoais, condições mentais e 
emocionais do candidato para o exercício dos Cargos a serem preenchidos, considerando-o APTO ou INAPTO 
para realizar as atividades inerentes aos Cargos.
7.3.5 A 3ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade da Directa Carreiras.
7.3.6   A 4ª e 5ª fases serão realizadas após a Homologação do Concurso Público.
7.4  DO EXAME DE DETECÇÃO DE USO DE DROGAS E APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES 
NEGATIVAS  – ELIMINATÓRIA - 4ª FASE  
7.4.1  Haverá EXAME DE DETECÇÃO DE USO DE DROGAS para todos os Cargos.
7.4.2  Estarão habilitados à participação do EXAME DE DETECÇÃO DE USO DE DROGAS 
e a quantidade prevista de até 03 (três) vezes a quantidade de vagas previstas para cada Cargo, sendo automati-
camente eliminados do Concurso os candidatos que apresentarem resultados positivos. 
7.4.3  Os candidatos classifi cados deverão apresentar as certidões negativas abaixo relacionadas, sendo 
habilitados a quantidade prevista de até 03 (três) vezes a quantidade de vagas previstas para cada Cargo, mais 
aqueles que estiverem empatados com a mesma nota do último a ser aproveitado nesta fase; sendo automatica-
mente eliminados do Concurso os candidatos que apresentarem resultados irregulares/positivos.
  - Antecedentes criminais da Policia Civil; 
   - Certidão de execução Federal;
  - Execução Criminal Estadual;
  - Distribuição Criminal Estadual;
  - Certidão de Crimes Eleitorais;
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  - Justiça Militar 1ª e 2ª auditoria;
  - Justiça Militar Estadual.
  - Certidão de Pontuação Expedida pelo Detran – (CNH)
7.4.4  As certidões constantes do item nº 7.4.3, deverão ser expedidas por órgãos com jurisdi-
ção no(s) local(is) de residência do candidato nos últimos 5 (cinco) anos.
7.4.5  A 4ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade da Prefeitura do Município de 
Itapetininga/SP.
7.5  DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL – ELIMINATÓRIA – 5ª 
FASE
7.5.1  Para o CURSO DE FORMAÇÃO TECNICO PROFISSIONAL estarão sujeitos a partici-
pação os candidatos aptos, habilitados e aprovados na  3ª e 4ª fase, dentro do número de vagas disponíveis para 
cada cargo.
7.5.2  Os candidatos ingressarão inicialmente como alunos da Guarda Municipal, sendo consi-
derado aprovado na 5ª fase os candidatos  que tiverem aproveitamento com frequência mínima de 90% e nota 
não inferior a 5,0 (cinco) pontos em cada uma das disciplinas, numa avaliação de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. 
7.5.3  O “Curso de Formação Técnico Profi ssional” versará de conteúdos, matérias e discipli-
nas em conformidade com os exigidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP.
7.5.4 A 5ª fase deste Concurso Público será de responsabilidade da “Instituição de Formação” contratada 
legalmente pela Prefeitura do Município de Itapetininga/SP.
8          DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
8.1 DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
8.1.1 A realização da prova objetiva está prevista para o dia 02 de Agosto de 2015, no município Itapeti-
ninga/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibi-
lidade de locais para a realização das provas. 
8.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital 
de Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 8.1.3;
8.1.3 A confi rmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão 
divulgadas em até 05 (cinco) dias úteis da realização das provas, oportunamente, única e exclusivamente por 
Edital de Convocação, pelos seguintes meios:
Publicação no Jornal “SEMANÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININGA” que encontra-se nas 
bancas de jornais e também disponível para consulta no site www.itapetininga.sp.gov.br.  
Pela internet no endereço:   www.directacarreiras.com.br, e ainda;
Por afi xação na Prefeitura Municipal Itapetininga/SP. 
8.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edi-
tal. 
8.1.5  O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva 
com antecedência de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de:
Caneta de tinta Azul ou preta, lápis preto e borracha;
Do comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento);
Documento Original de IDENTIDADE (com foto). Não serão aceitos protocolos de documentos ou boletins 
de ocorrência.
8.2 DA CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (T.A.F.) – 2ª FASE
8.2.1 A confi rmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização da 2ª Fase será divulgada 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias antes da realização das provas, por meio de Edital de Convocação, 
nos termos do ITEM 8.1.3 deste Edital.
8.2.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edi-
tal. 
8.2.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática e/ou do Teste 
de Aptidão Física com antecedência de 30 (trinta) minutos.
8.3 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 3ª FASE 
8.3.1 A confi rmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização da 3ª Fase será divulgada 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias antes da realização das provas, por meio de Edital de Convocação, 
nos termos do ITEM 8.1.3 deste Edital.
8.3.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edi-
tal. 
8.3.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Psicológica com 
antecedência de 30 (trinta) minutos.
8.4 DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE DETECÇÃO DE USO DE DROGAS E APRESENTA-
ÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS  – 4ª FASE 
8.4.1 A confi rmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização do EXAME DE DE-
TECÇÃO DE USO DE DROGAS E APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS - 4ª Fase será divul-
gada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias antes da realização após da 4ª FASE, por meio de Edital de 
Convocação, nos termos do ITEM 8.1.3 deste Edital.
8.4.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edi-
tal. 
8.4.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da  EXAME DE DETECÇÃO 
DE USO DE DROGAS E APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS - 4ª Fase com antecedência de 
30 (trinta) minutos.
8.5 DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL - 5ª FASE 
8.5.1 A confi rmação da data, do(s) horário(s), e do(s) endereço(s) para realização do CURSO DE FOR-
MAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL - 5ª Fase  será divulgada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 
antes da realização  da 5ª FASE, por meio de Edital de Convocação, nos termos do ITEM 8.1.3 deste Edital.
8.5.2 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edi-
tal. 
8.5.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização do CURSO DE FORMAÇÃO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL - 5ª FASE com antecedência de 30 (trinta) minutos.
9         DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
9.1 DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 
9.1.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão fecha-
dos rigorosamente no horário estabelecido em edital de convocação, e ainda:
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade origi-
nal com foto, descritos no ITEM 5.14 devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identifi cação 
do candidato com clareza, além do boleto bancário acompanhado do respectivo comprovante de pagamento.
Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns: Boletim de Ocorrência, Protocolos, Certidão 
de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto), Carteira de Estu-
dante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justifi car o atraso ou a ausência do candidato.
9.1.2 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento, 
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específi co.
9.1.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Ofi cial, 
no qual o candidato deverá assinalar as respostas. 
9.1.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão 
que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
9.1.5 No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfi ca ou irregularidade na 
formulação de alguma questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala que anotará na folha de ocorrências 
para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recur-
so.
9.1.6 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Ofi cial pré-

-identifi cado e devidamente assinado ao fi scal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão computados e o 
candidato será excluído do Concurso.
9.1.7 A duração da prova será de 03h00min. (três horas) paras todos os Cargos. Iniciadas as provas ne-
nhum candidato poderá se retirar da sala antes de completada 01h00min. (uma hora), a partir do início da reali-
zação da prova, exceto quando acompanhado de um fi scal.
9.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não serão fornecidos exemplares ou cópias do Caderno 
de Questões aos candidatos ou às instituições de Direito Público ou Privado, mesmo após o encerramento do 
Concurso, fi cando desde já estabelecido que:
Quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo, às questões ou alternativas constantes do Caderno de Questões, 
o candidato deverá anotá-las e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da divulgação do caderno de questões, 
protocolar o respectivo recurso, nos termos do presente.
Possíveis, dúvidas sobre questões aplicadas e ou questionamentos sobre seu conteúdo ou formas de apresenta-
ção da prova não servirão de motivos ou alegação para pedido de vista e ou revisão de prova. 
O Gabarito Ofi cial e o Resultado Preliminar deverão ser divulgados a partir das 18h00h do dia seguinte da 
realização da prova, bem como o Caderno de Provas e que fi cará disponível no site apenas durante o período de 
recurso contra a aplicação da Prova Objetiva e divulgação dos Gabaritos.
9.1.9 Ao fi nal das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados 
somente quando ambos as tiverem concluído a vista e assinatura no verso de todos os gabaritos. 
9.2  DA PRESTAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F. – 2ª FASE
9.2.1 O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA será designado para todos os Cargos.
9.2.2 Os candidatos habilitados deverão comparecer impreterivelmente na data, local e no horário previsto 
em edital de convocação, com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, visto que os portões de acesso 
aos locais de realização dos Testes de Aptidão Física serão fechados rigorosamente no horário estabelecido.
9.2.3  Somente será admitido para realizar o Teste de Aptidão Física o candidato que estiver 
munido de:
a)  Documento de identidade original com foto, descritos no ITEM 5.14 devendo estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identifi cação do candidato com clareza.
b)  Atestado Médico, emitido por um médico com especialidade em Cardiologia, Clínica geral ou Me-
dicina Esportiva, devendo ser datado, no máximo, com 30 (trinta) dias que antecederem a data especifi cada 
para a realização do Teste de Aptidão devendo o Atestado especifi car que o candidato; “ESTÁ APTO PARA 
REALIZAR OS ESFORÇOS FÍSICOS”.
c)  Roupa e tênis apropriados para prática de atividade física (calção e camiseta ou agasalho).
9.2.3  Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns: Boletim de Ocorrên-
cia, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem 
foto), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
9.2.4  Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o encerramento 
dos trabalhos de triagem e coleta de assinaturas dos candidatos para o respectivo horário. 
9.2.5  O candidato que não apresentar o atestado médico será considerado inapto e não poderá 
realizar o Teste de Aptidão Física.
9.2.6  O aquecimento e a preparação para a prova de aptidão física são de responsabilidade do 
próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso.
9.2.7  Na aplicação do Teste de aptidão física, não haverá repetição da execução dos exercícios, 
exceto nos casos em que a banca examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provo-
cados pelo candidato e que tenham prejudicado o seu desempenho.
9.2.8  A execução dos movimentos dos testes serão supervisionados e avaliados por profi ssio-
nais de Educação Física, na presença de 02 (dois) candidatos que atuarão na mesma bateria.
9.2.9  Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justifi car o atraso ou a 
ausência do candidato.
9.2.10  Os casos de alteração psicológica e/ou fi siológica temporários (estados menstruais, luxa-
ções, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas nas datas previstas ou diminuam a capacidade 
física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegia-
do.
9.2.11  Em razão de condições climáticas ou de força maior, a critério da Comissão Organizado-
ra do Concurso, o TAF - Teste de Aptidão Física poderá ser adiada ou interrompida, acarretando novo horário e/
ou data a ser estipulado e divulgado aos candidatos presentes.
9.3  DA PRESTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 3ª FASE
9.3.1  A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ADMISSIONAL será designada para todos os Cargos.
9.3.2 Os candidatos habilitados deverão comparecer impreterivelmente na data, local e no horário previsto 
em edital de convocação, com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, visto que os portões de acesso 
aos locais de realização da Avaliação Psicológica serão fechados rigorosamente no horário estabelecido.
9.3.3  A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de testes reconhecidos em Psicologia.
9.3.4  Não haverá segunda chamada para o teste de avaliação psicológica, contudo se houver 
número insufi ciente para o provimento do Cargo, esta poderá ser realizada com data, horário e local sendo 
divulgados em edital de convocação.
9.3.5  O candidato não habilitado nesta etapa será eliminado do Concurso.
10         DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DAS PROVAS
10.1  DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
10.1.1 As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, constando de 40 (quarenta) 
questões, valendo 1,5 (um ponto e meio) pontos cada questão assinalada corretamente.
10.1.2 Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais 
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema de correção, acar-
retando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato.
10.1.3 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, 
independente da formulação de recursos.
10.1.4 Serão considerados habilitados e classifi cados os candidatos que obtiverem no mínimo 24 (vinte e 
quatro) acertos totalizando 36 (trinta e seis) pontos, equivalente a 60% (sessenta por cento) de aproveitamento 
nesta fase; eliminatório e classifi catório.
10.1.5 O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automatica-
mente eliminado do concurso.
10.1.6 Não será permitido vista de prova, salvo se, e quando houver solicitação Judicial.
10.2     DO JULGAMENTO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F - 2ª  FASE
10.2.1  A nota fi nal obtida no T.A.F. terá caráter eliminatório e classifi catório e será avaliado 
na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, cuja apuração decorrerá da pontuação apurada em cada exercício 
previsto no teste, com base nas tabelas masculinas e femininas, ambas contidas no ANEXO III - TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA – T.A.F. eliminatória e classifi catória.
10.2.2 Para a aprovação no T.A.F., é necessário ao candidato obter a nota mínima de 20 (vinte) pontos ou 
mais na média fi nal, considerando dividendo do divisor defi nido 10, ou seja:
Nota Exercício 1 + Nota Exercício 2 + Nota Exercício 3 + Nota Exercício 4 =
Somatória Geral dividida por 10 (dez) = MÉDIA FINAL
10.2.3 Será considerado habilitado nesta fase o candidato que após a conclusão do Teste de Aptidão Física, 
obtiver no mínimo 200 (duzentos) pontos na somatória geral de todos os exercícios, bem como a nota  
mínima de 20 (vinte) pontos ou mais na Média Final dos exercícios.
10.2.4 O candidato que, em quaisquer dos testes, não obtiver o índice mínimo (o que equivale a 10 pontos), 
será eliminado, sendo impedido de realizar os testes subsequentes, se houverem, independente das demais pon-
tuações.
10.2.5  Os testes serão realizados em um único dia, somente sendo considerado válido o Resultado Final obtido 
dessa forma.
10.3  DO JULGAMENTO DA AVALIAÇAÕ PSICOLÓGICA – 3ª FASE
10.3.1 De caráter eliminatório a Avaliação Psicológica tem como objetivo aferir:
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A compatibilidade do perfi l psicológico-profi ssional do candidato com o exigido pelas atividades do Cargo.
As características e potencialidades do candidato em relação ao Cargo, notadamente no que concerne ao tra-
balho em equipe, liderança, iniciativa, aptidão para trabalhar com público em situações adversas, de estresse e 
de risco.
Domínio psicomotor.
Controle emocional adequado para a função.
Ausência de sinais fóbicos e disrítmicos.
10.3.2 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de testes reconhecidos em psicologia, tendo como 
resultado: APTO ou INAPTO ao Cargo escolhido.
10.3.3  Para aprovação na Avaliação psicológica, será utilizado o critério de “APTO” ou “INAPTO”. Será 
considerado Apto, o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na Avalia-
ção Psicológica, devendo as informações, por ordem de ética profi ssional, serem mantidas em sigilo.
10.4  DO JULGAMENTO DO EXAME DE DETECÇÃO DE USO DE DROGAS E APRE-
SENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS  – 4ª  FASE
10.4.1  Os candidatos que, apresentem nesta fase  resultado positivo no exame de detecção de uso de drogas e/
ou na apresentação das certidões negativas serão eliminados do presente concurso.  
10.5  DO JULGAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
– 5ª FASE
10.5.1 Os candidatos ingressarão inicialmente como alunos do Curso de formação da Guarda Civil Muni-
cipal serão formados nas conformidades da Matriz Curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que 
dentre outros, serão conceitos a serem avaliados:
Assiduidade, pontualidade e com aproveitamento adequado de formação, estágios e programas de treinamento, 
dentro e fora da sede;
Apresentar-se sempre com os cabelos cortados, barba aparada, uniforme e vestes decentes e asseadas;
Conservar-se respeitoso e disciplinado na presença dos professores, e demais servidores de apoio e seus supe-
riores;
Portar-se com urbanidade e polidez em presença do público; 
Atender as demais disposições previstas em regulamento.
10.5.2 As avaliações serão a critério da Instituição contratada, e poderão ser intercaladas entre avaliação 
escrita, prática e/ou oral.
10.5.3 Os critérios de formulação das notas e médias fi nais serão estabelecidos pela Instituição de formação 
contratada.
10.5.4 Estarão habilitados no curso de formação os candidatos que obtiveram no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de aproveitamento do Curso. 
11  DA CLASSIFICAÇÃO
11.1  A nota fi nal   do candidato habilitado no concurso será igual a    somatória da nota obtida na  Prova 
Objetiva (1ª Fase) com a nota do Teste de Aptidão Física (2ª Fase) e ainda ser considerado APTO na Avaliação 
Psicológica  (3ª Fase).
11.2 O Exame de Detecção de Uso de Drogas e Apresentação de Certidões Negativas (4ª Fase)  elimina-
tória e o Curso de Formação Técnico Profi ssional (5ª Fase) eliminatório.
11.3 Em caso de igualdade na classifi cação defi nitiva terão preferência sucessivamente: 
O candidato que tiver mais idade;
O candidato que tiver maior número de fi lhos menores de 18 anos ou inválidos;
Sorteio.
11.4  Os candidatos aprovados serão classifi cados por ordem decrescente de valor da Nota Final.
12        DO RECURSO
12.1  O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desde que versem, 
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente: a partir da:
a)  Publicação do Edital.
b)  Da divulgação da Homologação dos Inscritos.
c)  Da aplicação das Provas Objetivas e da divulgação dos Gabaritos Ofi ciais.
d)  Do Resultado das Provas Objetivas.
e)  Da aplicação da 2ª Fase – Teste de Aptidão Física – T.A.F.
f)  Do Resultado da 2ª Fase – Teste de Aptidão Física – T.A.F.
g) Da aplicação da 3ª Fase – Avaliação Psicológica.
h)  Do Resultado da 3ª Fase – Avaliação Psicológica.
i)   Da divulgação do Resultado Final.
j)  Da aplicação da 4ª fase – Exame de detecção de uso de drogas e apresentação das certidões negati-
vas. (diretamente na Prefeitura Municipal).
k)  Do resultado da 4ª fase – Exame de detecção de uso de drogas e apresentação das certidões negativas. (dire-
tamente na Prefeitura Municipal).
l) Da resultado da 5ª fase - Curso de Formação Técnico-Profi ssional (diretamente na Prefeitura Muni-
cipal).
12.2  No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do 
CONCURSO PÚBLICO.
12.3  O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indefe-
rido.
12.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especifi cações estabelecidas neste edital serão preliminarmen-
te indeferidos.
12.5  O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM 
12.1 deverá proceder da seguinte maneira:
Acessar o site www.directacarreiras.com.br.
 Clicar em “PAINEL DO CANDIDATO”; 
Localizar o botão “RECURSO” (somente estará visível dentro do prazo disponível para recurso).
Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso.
Clicar em enviar.
Somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no ITEM 12.1.
12.6 Não serão aceitos recursos que:
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente.
f) Se refi ram a etapas cujos prazos já se expiraram.
12.7  Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido 
ou ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão a Comissão de Concurso via e-mail por documento em 
formato PDF.
12.8 Em hipótese alguma haverá revisão de recursos e recurso do recurso.
12.9  O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.
12.10  Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de Gaba-
rito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuído a todos os candi-
datos, independente de terem recorrido, fi cando desde já estabelecido que:
a)  O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, ele permanecerá com o 
ponto já conquistado pelo acerto da questão;
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta tenha seu gabarito alterado, ele perderá 
o ponto  conquistado anteriormente pelo acerto da questão;
12.11 Após julgamento dos recursos será divulgado as devidas alterações ocorridas caso haja procedência 
de recurso interposto dentro das especifi cações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova, classifi -
cação fi nal e ou até a desclassifi cação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para aprovação no 
concurso. 
13     DA NOMEAÇÃO PARA O CARGO

13.1 A NOMEAÇÃO reger-se-á sob o Regime Estatutário, efetivando-se nos termos da legislação vigente 
e, obedecendo rigorosamente à ordem de Classifi cação Final estabelecida quando da homologação do CON-
CURSO PÚBLICO. 
13.2 Por ocasião da NOMEAÇÃO será exigido do candidato o documento relativo à confi rmação das 
condições estabelecidas no presente Edital, sendo que a sua inexistência ou eventual irregularidade implicará 
na imediata eliminação do CONCURSO PÚBLICO, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição e 
habilitação.
13.2.1  O candidato deverá apresentar, ainda, os documentos pessoais conforme Legislação Municipal vi-
gente.
13.3 A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário.
13.4  A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a NOMEAÇÃO.
13.5   A convocação para preenchimento dos cargos será publicada no “JORNAL SEMANÁ-
RIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININGA”. 
13.6  Para efeito de preenchimento, o candidato convocado será submetido a Exame médico pré admissio-
nal e caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido perdendo automaticamente a vaga. 
O Exame médico será de caráter eliminatório, promovido pela Prefeitura do Município de Itapetininga, que 
avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especifi cidade do trabalho.
13.7 As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são 
soberanas e delas não caberá qualquer recurso.
13.8  O candidato convocado para preenchimento que recusar; desistir por escrito ou admitido, 
deixar de entrar em atividade no prazo estipulado pela Administração, perderá o direito decorrente de sua clas-
sifi cação. 
13.9  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do CONCURSO 
PÚBLICO, desde que aprovado, junto à Prefeitura do Município de Itapetininga, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da NOMEAÇÃO, por falta da citada atualização.
13.10  Além dos demais requisitos e documentação exigida, a Prefeitura do Município de Ita-
petininga/SP realizará, no ato da convocação para o EXAME DE DETECÇÃO DE USO DE DROGAS E 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS – 4ª  FASE, exame social e documental dos candidatos 
aprovados e habilitados nas 1ª, 2ª e 3ª fases  deste concurso, de caráter eliminatório, cujo candidato efetuará 
o preenchimento do formulário com entrega de documentos sociais, que tem por fi nalidade averiguar a vida 
pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profi ssional, escolar e demais aspectos da vida em socie-
dade, convocação/exercício.
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1  A inexatidão das afi rmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verifi cadas a qual-
quer tempo, em especial por ocasião da Contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
14.2  O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do concurso, desde 
que aprovado, junto à Prefeitura Municipal Itapetininga/SP não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível à mesma informá-lo da Contratação, por falta da citada atualização;
14.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua elimina-
ção do concurso, a qualquer tempo;
14.4 Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s);
Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da prova;
Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal;
Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou im-
pressos não permitidos;
Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, celulares, 
etc.);
Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
Não devolver integralmente o material solicitado;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
14.5 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publi-
cações referentes a este Concurso no Jornal “SEMANÁRIO OFICIAL DE ITAPETININGA” e demais meios 
indicados e do quadro de avisos da Prefeitura Municipal;
14.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos candidatos para 
a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado.
14.7 No que tange ao presente concurso, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos 
especialmente nomeada pela Portaria nº 111 de 24 de fevereiro de 2015 e pela DIRECTA DESENVOLVIMEN-
TO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS.
14.8 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados do encerramento da publicação da classifi cação fi nal do Concurso serão disponibilizados para envio 
à Prefeitura Municipal de Itapetininga/SP.  Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, serão 
incinerados;
14.9 A DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS está apta a emitir 
Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver interesse do candidato, este poderá requerer seu 
certifi cado de aprovação através do e-mail contato@directacarreiras.com.br e recolher o valor do certifi cado 
informado no ato da solicitação.
14.10  Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos 
relativos ao presente concurso no site www.directacarreiras.com.br. 
14.11 Nos termos do artigo 37, § 10º da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 04/06/1998,é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses 
de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
14.12  Caberá ao Prefeito do Município a homologação dos resultados do Concurso.
 Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que fi ca à disposição por afi xação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet no endereço www.
directacarreiras.com.br e no Jornal “SEMANÁRIO OFICIAL DE ITAPETININGA”, bem como o resumo po-
derá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
  Itapetininga/SP, 22 de Maio de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
2.01  - GUARDA CIVIL MUNICIPAL FEMININO E 2.02  - GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO
Zelar pelos bens, serviços, logradouros públicos municipais, equipamentos e prédios públicos do Município;  
Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infra-
cionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;  
Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que 
utiliza os bens, serviços e instalações municipais;  
Colaborar e atuar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam 
com a paz social;  
Colaborar com a pacifi cação de confl itos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos 
direitos fundamentais das pessoas; 
Exercer as competências de trânsito na circunscrição do Município, nos termos da Lei Federal nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, sem prejuízo do exercício concorrente da mesma competência por órgão municipal criado 
para esse fi m;



Página 1923/05/2015

Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando 
medidas educativas e preventivas no exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental;  
Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;  
Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria 
das condições de segurança das comunidades;  
Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração 
de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;  
Subsidiar os Secretários Municipais, os Conselhos Municipais e os demais órgãos municipais de políticas so-
ciais em todos os temas pertinentes e relacionados à sua área de atuação, visando à adoção de ações interdisci-
plinares de segurança no Município;
Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização 
e a fi scalização das posturas e ordenamento urbano municipal, inclusive examinando e encaminhando proposi-
ções de aperfeiçoamento da legislação municipal nas áreas afetas à segurança urbana; 
Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se 
com elas, prestando todo o apoio à continuidade do atendimento diante do comparecimento de órgão descrito 
nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal;  
Encaminhar ao delegado de polícia, diante de fl agrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, 
quando possível e sempre que necessário, prestando todo o apoio à continuidade do atendimento diante do 
comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal; 
Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da cons-
trução de empreendimentos de grande porte;  
Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da 
própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;  
Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários; 
Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas 
com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da 
cultura de paz na comunidade local; 
XIX -   No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente 
com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios 
vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão 
descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o 
apoio à continuidade do atendimento.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
2.01 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL FEMININO E 2.02 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Pará-
frase, perífrase, síntese e resumo. Processos de coesão textual. Sintaxe de construção: coordenação e subordina-
ção. Emprego das classes de palavras.  Morfossintaxe: estrutura e formação de palavras. Emprego das classes de 
palavras. Concordância.  Regência. Signifi cação literal e contextual dos vocábulos. Pontuação.  Ortografi a ofi -
cial. Redação na modalidade escrita, formal e culta da língua portuguesa usada contemporaneamente no Brasil.
MATEMÁTICA – 10 QUESTÕES: Números inteiros e racionais: Operações. Problemas. Múltiplos e divisores 
de números naturais. Problemas.  Sistema decimal de medidas, sistema de medidas do tempo, sistema monetário 
brasileiro, medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Problemas. Razões, proporções, Regra de três 
simples e porcentagem. Problemas.  Geometria: perímetros, áreas e volumes. Problemas. Raciocínio Lógico-
-Matemático. Equação do 1º grau e 2º grau.
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO – 20 QUESTÕES: 
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências) http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm 
Lei Federal nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006. (Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do Art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm 
Lei Federal nº 13,022 de 08 de Agosto de 2014. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/
Lei/L13022.htm
Lei Federal nº 4.898, de 9 de Dezembro de 1965. (Regula o Direito de Representação e o processo de
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4898.htm
Lei Federal 9503/97 - Institui o Código de Trânsito Brasileiro - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.
htm

ANEXO III – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – T.A.F - ELIMINATORIO E CLASSIFICATORIO

1      DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 O Teste de aptidão Física – T.A.F é um instrumento usado para medir e avaliar as condições físicas 
de um indivíduo, de modo que o mesmo obtenha uma condição legal para satisfazer os requisitos propostos.

1.2 O T.A.F somente poderá ser aplicado ao candidato que goze das condições mínimas de saúde, ne-
cessárias a sua segurança, demonstrada por atestado médico emitido por especialista na área de: clínica geral ou 
cardiologia, de qualquer instituição de saúde, autorizando a prática de atividades esportivas conforme descritas 
neste anexo, com validade de até 30 (trinta) dias antes da realização do T.A.F.

1.3 Estarão impedidos de realizar o T.A.F, os candidatos que estiverem em convalescença, restrição 
médica ou em período de gravidez ou resguardo.

1.4 Para a formulação da Média Final no T.A.F, os pontos obtidos na tabela do T.A.F, deverá ser consi-
derado dividendo do divisor defi nido 10 (dez), obtendo-se, então, a média fi nal do T.A.F, ou seja:

Total de pontos = média no exercício
                                                                                     10

1.5 Igualmente, será considerado habilitado na 2ª fase o candidato que após a conclusão do T.A.F, obti-
ver nota mínima de 200 (duzentos) pontos na somatória geral, bem como o índice mínimo de 10 (dez) pontos 
em cada teste, nos termos da Tabela de Avaliação do Teste de Aptidão Física deste Edital.

2       DA EXECUÇÃO DO T.A.F

2.1 O T.A.F deverá ser aplicado em sua composição por testes de condicionamento físico geral, sendo 
eles:

Aferição antropométrica de altura para comprovação de altura mínima exigida, ou seja, 1,65 cm para homens e 
1,60 cm para mulheres. Será eliminado o (a) candidato (a) que na aferição de altura não obter o m;
Flexão e extensão de cotovelos na barra fi xa, obrigatórios para homens;
Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo, obrigatório para todas as mulheres – com as 
mãos e joelhos fi xos no solo;
c)  Resistência abdominal – realizada em decúbito dorsal para ambos os sexos (estilo remador);
d)  Resistência aeróbica – verifi cada pela aplicação de corrida durante 12 (doze) minutos, para ambos os 

sexos;
e)  Teste de velocidade – aplicado através de corrida de 50 (cinquenta) metros para ambos os sexos.

2.2 O uniforme obrigatório para execução do T.A.F. será o de Educação Física, composto de short, ca-
miseta, agasalho, meia e tênis.

2.3 Todos os exercícios serão avaliados por profi ssionais aptos para Prática de Educação física, sempre 
com a presença de 02 (dois) candidatos escolhidos aleatoriamente para acompanhar as notas atribuídas.

3  FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS NA BARRA FIXA - FLEXÃO DE BAR-
RA
  (MASCULINO )

3.1 Com o objetivo de medir a força de membros superiores e cintura escapular, o exercício será feito 
numa barra de metal ou de madeira, com aproximadamente 03 (três) centímetros de diâmetro, e suspensa sufi -
cientemente para permitir que o candidato obtenha a extensão total dos membros superiores e inferiores.
3.2 Deve ser usada empunhadura dorsal (dorso das mãos voltadas para a face do candidato).
3.3 Após assumir a posição em suspensão, ao sinal do avaliador, o candidato deverá elevar seu corpo, 
utilizando a força dos membros superiores, até o seu queixo ultrapassar a altura da barra e retornar a posição, 
em total suspensão estendida. 
3.4 O avaliado retorna à posição inicial, completando dessa forma 01 (um) movimento completo;
3.5 O objetivo é repetir os movimentos o máximo de vezes possíveis, em 60 (sessenta) segundos, sem 
interrupção do movimento uma vez iniciada a contagem; conforme fi gura A-1.

3.6 As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados, conforme avaliação 
restrita ao examinador.

4 FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO – FLE-
XÃO DE BRAÇOS

4.1  FEMININO 

4.1.1 Apoiar as mãos e joelhos no solo, braços totalmente estendidos e indicadores paralelos voltados para 
frente, conforme fi gura A-3.

 A-3
4.1.2 Após tomar essa posição, a candidata tentará fl exionar os braços (cotovelos) e estendê-los, devendo 
ser observado o ritmo durante as repetições dos exercícios, retornando à posição inicial e sucessivamente;
4.1.3 Se durante a execução da prova a candidata, encostar o quadril ou peito no solo ou parar por qualquer 
outro motivo a contagem das repetições encerrar-se-á;
4.1.4 O objetivo do teste é a execução do maior número de repetições corretas em 60 (sessenta) segundos, 
sem interrupção para descanso uma vez iniciada a contagem;
4.2.5 As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados, conforme avaliação 
restrita ao examinador.

5 RESISTÊNCIA ABDOMINAL 

5.1 O avaliado coloca-se em decúbito dorsal com o corpo completamente estendido, tendo os braços 
no prolongamento do corpo; tendo como objetivo de executar o maior número de repetições corretas em 60 
(sessenta) segundos, sem interrupção para descanso uma vez iniciada a contagem. 
5.2 O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se até a posição sentada, fl exionando 
simultaneamente os joelhos, pelo menos até o nível em que ocorra a passagem dos membros superiores estendi-
dos e paralelos aos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha formada pelos 
joelhos; retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo com as mãos. A partir 
dessa posição, iniciará novo movimento; conforme ilustração A-4.

 A-4 
5.3 A prova será iniciada, individualmente, com a ordem do examinador;
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6   RESISTÊNCIA AERÓBICA - CORRIDA DE 12 MINUTOS

6.1 O candidato deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada, a maior distância 
possível em 12 (doze) minutos; 
6.2 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, 
adotando um afastamento anteroposterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da referida 
linha, conforme imagem A-5.

A–5

6.3 O início da prova se fará sob a voz de comando do examinador e quando faltarem 02 (dois) minutos 
será dado o apito de aviso de proximidade do encerramento dos 12 (doze) minutos;
6.4 Decorrido o tempo previsto, ao toque do apito fi nal todos os candidatos deverão permanecer na 
pista no local onde estavam ao ouvir o som do apito, sendo permitido o caminhar na lateral, onde aguardarão a 
anotação do percurso.

7    TESTE DE VELOCIDADE - CORRIDA DE 50 METROS 

7.1 O teste será realizado em terreno plano, onde deverá haver a demarcação das linhas de largada e de 
chegada, compreendendo a distância de 50 (cinquenta) metros entre elas.
7.2 O candidato deverá preparar-se para o início da prova se posicionando atrás da linha de largada, 
adotando um afastamento anteroposterior das pernas, com o pé da frente o mais próximo possível da referida 

linha, conforme ilustração A-6.

A-6
7.3 O teste será iniciado ao toque do apito inicial juntamente com o acionamento do cronômetro que 
será travado quando o (a) candidato (a) cruzar a linha de chegada. Ao sinal do apito o candidato (a) parte em 
máxima velocidade, objetivando cruzar a linha de chegada no menor tempo possível, que será anotado pelo seu 
cronometrista, com precisão em centésimos de segundo, que estará sobre a linha de chegada. 
7.4 A corrida de 50 metros será realizada em 02 (duas) baterias distintas e sequencialmente, sendo que 
para a formulação da nota fi nal do exercício será computado a média de ambas as baterias.
7.5 O candidato que realizar apenas uma das duas baterias estará automaticamente eliminado da presen-
te Avaliação.

8  ANEXO III  - TABELAS DE AVALIAÇÃO

TABELA "A" – FEMININO
TESTES PONTOS
Apoio de Frente Resistência Abdominal Resistência Aeróbica

(Corrida 12 min)
Teste de Velocidade (Corrida 
50 m)

12 18 1.600 mts. 10"25 0

14 20 1.700 mts. 10"00 10

16 22 1.800 mts. 9"75 20

18 24 1.900 mts. 9"50 30

20 26 2.000 mts. 9"25 40

22 28 2.100 mts. 9"00 50

24 30 2.200 mts. 8"75 60

26 32 2.300 mts. 8"50 70

28 34 2.400 mts. 8"25 80

30 36 2.500 mts. 8"00 90

32 38 2.600 mts. 7”75 100

TABELA "B" – MASCULINO

TESTES PONTOS

Barra Resistência
Abdominal

Resistência Aeróbica
(Corrida 12 min)

Teste de Velocidade
(Corrida 50m)

03 22 1.800 mts. 9"50 0
04 24 1.900 mts. 9"25 10
05 26 2.000 mts. 9"00 20
06 28 2.100 mts. 8"75 30
07 30 2.200 mts. 8"50 40
08 32 2.300 mts. 8"25 50

09 34 2.400 mts. 8"00 60
10 36 2.500 mts. 7"75 70
11 38 2.600 mts. 7"50 80
12 40 2.700 mts. 7"25 90
13 42 2.800 mts. 7"00 100

 ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Comissão de Concurso Público 

Prezados Senhores

Eu, ______________________________________________________________________, abaixo assinado 
(a),      R.G. _____________________________________, CPF ___________________________________
__________ residente à Rua / Avenida  _______________________________________________________
__nº _________ Bairro _________________________________________, nesta cidade, venho pelo presente, 
DECLARAR sob as penas da Lei, que não possuo renda, não estou em gozo de qualquer benefício previdenci-
ário, de prestação continuada, oferecido pelo sistema previdência social ou privado, exigidos pela Lei 5.048/06.    

Declaro ainda que é verdadeiro e estou ciente de que as informações ou a apresentação de dados ou documentos 
falsos e/ou divergentes implicarão no indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
para o Concurso Público, da Prefeitura Municipal de Itapetininga, de conformidade com Lei 5.048/06, além das 
medidas judiciais cabíveis. 

Autorizo a Comissão do Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 111 de 24 de fevereiro de 2015, a 
Fiscalizar e a averiguar a informação acima.

ITAPETININGA, ______de __________________ de 2015.

_______________________________________
                                                                                   Assinatura do Declarante

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Itapetininga, 20 de maio de 2015.
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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 20/05/2015: 10ª remessa

Nº REQ. ANO INSCR. CAD.
01 10.674 2.015 01.09.055.0453.001
02 10.674 2.015 01.09.055.0446.001
03 11.579 2.015 01.09.112.0235.001
04 11.579 2.015 01.09.112.0216.001
05 11.690 2.015 01.01.062.0634.001
06 13.205 2.015 01.11.013.0031.001
07 13.212 2.015 01.11.077.0136.001
08 13.859 2.015 01.14.121.0145.001
09 14.082 2.015 01.07.031.0214.001
10 15.250 2.015 01.05.063.0095.001
11 22.661 2.015 01.02.056.0060.001
12 22.943 2.015 01.07.032.0489001

WALTER DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Prefeitura Municipal de Itapetininga faz saber a funcionária ROGER TERTULIANO SIQUEIRA DA SILVA, 
Vigia, Referência 04, lotado na Secretaria da Promoção Social, que tendo sido verifi cado o seu não compare-
cimento ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, fi ca pelo presente edital e pelo prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação, convocado a se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas, fi ndo o prazo, será 
exonerado por abandono de cargo nos termos da legislação vigente.
Itapetininga, 23 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 096/2015
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 25 a 29 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:– ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO -  Ref. 12

NOME RG CLASSIFICAÇÃO
EDVALDO DA COSTA PASSOS JUNIOR 14.209.965-X 2º 

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
Itapetininga, 21 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 097/2015
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 25 a 29 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:– TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -  Ref. 09
NOME RG CLASSIFICAÇÃO
ISAAC HENRIQUE DE OLIVEIRA 43.225.733-0 2º 

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo.
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos adminis-
trativo
Itapetininga, 21 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LEONEL
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS  N º 02/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais e pelo que preceitua o 
Edital de Concurso Público de Provas - Edital n.º 02/2014, FAZ SABER que, tendo em vista a conclusão dos 
trabalhos de realização do Concurso Público em tela e não havendo pendências quanto a recursos administrati-
vos, depois de decorridos os prazos legais, referente aos cargos abaixo: 

A.C S. - ÁREA 1 - ASSENTAMENTO CAPÃO ALTO 
A.C S. - ÁREA 2 - CHAPADA GRANDE E M. SANTO
A.C S. - ÁREA 2 - LAGOA VERM. E CÓRREGO CHAPADA
A.C S. - ÁREA 3 - JARDIM FOGAÇA E MORADA DO SOL 
A.C S. - ÁREA 4 - BAIRRO MOQUÉM
A.C S. - ÁREA 4 - DISTRITO TUPÍ
A.C S. - ÁREA 5 - DISTRITO RECHÃ 
A.C S. - ÁREA 6 - EST. CONCEIÇÃO, JD. S. GONÇALO E CHAPADINHA 
A.C S. - ÁREA 7 - VILA PRADO E PAULO AYRES
A.C S. - ÁREA 7 - VILA ARRUDA E OLHO D´ÁGUA
A.C S. - ÁREA 8 - DISTRITO CONCEIÇÃO
A.C S. - ÁREA 8 - DISTRITO GRAMADINHO 

A.C S. - ÁREA 9 - JD. NOVA ERA E TABOÃOZINHO 

RESOLVE: ratifi car e homologar, conforme disposto no respectivo Edital de Concurso Público Edital n.º 
02/2014, o resultado fi nal do concurso público promovido para o provimento do cargo acima descrito, na con-
formidade das publicações efetuadas, ratifi cando na íntegra a classifi cação fi nal divulgada. 
ITAPETININGA /SP, aos 22 de maio de 2015.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 362, DE 18 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 22186/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Andréia Cristina Ferreira, Auxiliar de Escriturária, Referência 05, 
lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 12/05/2015.
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 363, DE 18 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 22084/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Claudia dos Santos Ferreira, Professora Substituta, PEB II, Faixa 04, 
lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 11/05/2015.
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 364, DE 21 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 demissão da Sra. Luciana Rolim de Oliveira, Escriturária, objeto da Portaria nº 331, 
de 06/05/2015.
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 365, DE 19 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 Exonerar, a pedido, o Senhor Marco Antonio Arantes Terra, do cargo em comissão de Assessor, Ref. IV, 
lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania, a partir de 12/05/2015.
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 366, DE 20 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 22517/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Debora da Silva Nascimento, Auxiliar de Primeira Infância, Referência 
07, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 14/05/2015.
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 367, DE 20 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 22593/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Janaina de Fátima Solda Domingos, Professora Substituta, PEB II, 
Faixa 02, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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 368, DE 20 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 23600/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Ficam designados os membros abaixo relacionados, para compor a Coordenadoria de Acompanhamento 
e Fiscalização (CAF), conforme Termo de Cooperação 01/2015 entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo – IFSP e o município de Itapetininga em sua Cláusula 3ª, na seguinte conformidade:
Representante do IFSP como Titular – Sr. Jonny Nelson Teixeira
Representante do IFSP como Suplente – Sr. André Coelho da Silva 
Representante da S.M.E. como Titular – Sra. Luciana de Almeida                Santos Carvalho
Representante da S.M.E. como Suplente – Sr. Everthon Juliano de Oliveira Lopes
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 369, DE 21 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 “Sra. Ana Paula Ferreira 
Buzzo” leia-se “Sra. Luciana Müller”.
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 370, DE 21 DE MAIO DE 2015.
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LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Retifi car a Portaria nº 361, de 15 de maio de 2015, que compõe a Comissão de revisão do Plano Muni-
cipal de Educação, passa a vigorar na seguinte conformidade:
III - Representante da Secretaria Municipal de Educação – Ana Paula Ferreira Buzzo
IV - Roberto Gonçalves Neves
VI – Representante de Gestor do Ensino Fundamental Municipal:
Titular – Camila Prestes M. Fregona
Suplente – Paula Salem Paques Leite
VII – Representante de Professores da Ed. Infantil Municipal:
Titular – Lilian Cristiane do Amaral
Suplente – Luciana Aparecida Machado
Suplente – Flavia Cristina M. Silva
VIII – Representante de Professores de Ensino Fundamental Municipal:
Titular – Denise Franci Martins de Castro
Suplente – Valéria Azevedo de Camargo
IX – Representante de Pais de alunos da Educação Infantil Municipal:
Titular – Fernanda de Melo Amaral
Suplente – Luciana de Matos Francisco
Suplente – Thais Luciana de Sousa
Suplente – Márcio Aurélio da Silva
X– Representante de Pais de alunos do Ensino Fundamental Municipal:
Titular – Cristiana de Oliveira Nalesso
Suplente – Cleyton de Oliveira Santos
XV – Representante do Ensino Superior:
Titular – Ana Paula Garcia Martins – IIES
Suplente – Ofélia Maria Marcondes – IFSP
XVII- Representante do CAE – Sra. Soraia Cristina Ribeiro da Silva
XIX – Representante do CME – Sr. Rafael Antonio Monteiro Moyses
XXIII – Representante do Conselho do FUNDEB:
Titular: Cássia Cardoso de Oliveira
Suplente: Sandra Maria Silva
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 371, DE 21 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 Exonerar, a Senhora Tânia de Araújo Siqueira Campos, do cargo em comissão de Assessor do Departa-
mento Técnico Pedagógico, Referência IV, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 18/05/2015.
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 372, DE 21 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 25 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:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
NOME CLASSIFICAÇÃO
MARCELA CRISTINA CLETO RIZZATO 328º

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 373, DE 21 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 25 DE MAIO DE 2015, tendo em 
vista a classifi cação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo re-
lacionado:-

Cargo:– PSICÓLOGA– Ref. 11
NOME CLASSIFICAÇÃO
LAURA PERETTI MATARAZZO 8º

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 374, DE 21 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, a pedido, a funcionária Daniela Machado Godoi Fransozi, Escriturário, Referência 07, lotada na 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a partir de 19/05/2015.
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 375, DE 22 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 23048/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Patrícia Aparecida Correa, Professora de Educação Básica II – Funda-
mental, Faixa 04, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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 376, DE 22 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 23067/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Fabiana Ribeiro, Médica Veterinária, Referência 11, lotada na Secre-
taria da Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 18/05/2015.
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 377, DE 22 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 23077/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ivani Ribeiro Oliveira Alves, Auxiliar de Primeira Infância, Referência 
07, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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 378, DE 22 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 23184/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Gabriela Maira Thibes Rodrigues, Escriturária, Referência 07, lotada 
na Secretaria Municipal da Saúde, a partir de 19/05/2015.
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 379, DE 22 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 23043/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Maria Silvia Mantovani Ponce, Auxiliar de Educação, Referência 07, 
lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 18/05/2015.
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 380, DE 22 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 22980/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Daniela Aparecida de Camargo Pinto, Professora de Educação Básica 
II – Fundamental, Faixa 04, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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 381, DE 22 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 22974/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Silvia Helena de Oliveira Gomes Kobaiashi, Professora de Educação 
Básica II – Fundamental, Faixa 04, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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 382, DE 22 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 22973/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Patrícia dos Santos Henrique Nogueira, Professora de Educação Básica 
II – Infantil, Faixa 02, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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 383, DE 22 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 22968/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário Marcos dos Santos, Serviços Gerais, Referência 03, lotado na Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços, a partir de 18/05/2015.
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 384, DE 22 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 22966/1/2015, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Ronalda Azevedo Silva Dias, Professora de Educação Básica II – In-
fantil, Faixa 02, lotada na Secretaria Municipal da Educação, a partir de 19/05/2015.
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.
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PORTARIA Nº 385, DE 22 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 Exonerar, o Senhor Guilherme do Nascimento Machado, do cargo em comissão de Assessor II, lotado na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a partir de 22/05/2015.
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.

RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
50/2015 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)– PROCESSO Nº 116/2015

TIPO: Menor Preço Global do Lote OBJETO: aquisição de kit lanche para ser destinados ás famílias e adoles-
centes atendidos pelo CREAS (Centro De Referencia Especializado De Assistência Social) - Secretaria Mu-
nicipal de Promoção Social - exclusivo Para Microempresas (ME) E empresas de Pequeno Porte (EPP). Fica 
remarcada a sessão de abertura inicialmente designada para o 30.05.2015 (sábado), pois não haverá expediente 
no Paço Municipal. Sendo assim a sessão de abertura fi ca remarcada para o dia útil subsequente, que será dia 
01.06.2015 às 10:30 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 54/2015 – PROCESSO Nº 038/2015

TIPO: Menor Preço por Km a recorrer OBJETO: contratação de empresa especializada em transporte escolar 
através de veículo adaptado com capacidade mínima de 04 (quatro) lugares - Secretaria Municipal de Educação. 
DATA DE ABERTURA: dia 09.06.2015 às 09:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 55/2015 – PROCESSO Nº 040/2015

TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de empresa para a execução de reforma e reparos do imóvel 
locado ao Banco do Povo Paulista e ao SEBRAE - Secretaria Municipal de Trabalho E Desenvolvimento. DATA 
DE ABERTURA: dia 09.06.2015 às 10:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 56/2015 – PROCESSO Nº 059/2015

TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: contratação de empresa para serviço de confecção e instalação de uma 
carroceria nova para o caminhão C-53 VW 17210 ano 1989 – conforme autorização nº 4.174.366/2015 - Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços - Exclusivo Para Microempresas (ME) E Empresas de Pequeno Porte 
(EPP). DATA DE ABERTURA: dia 09.06.2015 às 14:00 horas.

RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
44/2015 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)– PROCESSO Nº 037/2015

TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: aquisição de kit lanche para ser destinados ás famílias e adolescentes 
atendidos pelo CREAS (Centro De Referencia Especializado De Assistência Social) - Secretaria Municipal 
de Promoção Social - Exclusivo Para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). O Setor de 
Alimentação Escolar analisou o questionamento da empresa Marka Comércio e Serviços Ltda e através do 
memorando 193/2015 verifi cou a necessidade de alteração do número de lotes componentes do certame, de 05 
(cinco) para 14 (quatorze). Com a presente alteração, fi ca reagendada a abertura do presente certame para o dia 
10.06.2015 às 09:00 horas. O termo completo de retifi cação estará disponível no site www.portal.itapetininga.
sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial – edital n 44/2015.

EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 06/2015 – PROCESSO Nº 0121/2015

OBJETO: locação de imóvel residencial para uso como residência para o delegado da 15ª Delegacia de Serviço 
Militar e 70ª Junta de Serviço Militar, da Secretaria de Gabinete. O imóvel deverá atender as especifi cações 
mínimas necessárias para moradia conforme edital. Os interessados deverão apresentar o envelope de creden-
ciamento no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga (térreo) sito à Praça dos Três Poderes n.º 
1.000, Jardim Marabá, Itapetininga – SP, até às 09:30 horas do dia 11/06/2015. A abertura do envelope ocorrerá 
no mesmo endereço e no mesmo dia às 10:00 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Itapetininga (térreo).

EDITAL RETIFICADO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº04/2015 – PROCESSO Nº: 0392/2014

TIPO: Menor Preço Global OBJETO: contratação de empresa para os serviços de consultoria técnica, especia-
lizada na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, com fundamento na nova Política Nacional de 
Modalidade Urbana criada pela Lei nº 12.857/2012, conforme especifi cações e de acordo com as necessidades 
do município de Itapetininga, devendo englobar a análise de dados, o estudo e a elaboração das propostas 
preliminares sobre: transporte coletivo, sistema viário, sistema não motorizado e polos geradores de tráfego, 
conforme cronograma de execução - Secretaria De Planejamento. Após a inserção do Plano Diretor e o mapa de 
zoneamento urbano do município, fi ca reaberto o edital para a protocolização dos envelopes nº 01 Habilitação e 
nº 02 – Proposta deverá ser realizado até as 10:00 (dez) horas do dia 12/06/2015 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 Ita-
petininga (térreo) sito na Praça dos Três Poderes n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga – SP.

EDITAL DE REABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 40/2015 – PROCESSO Nº 069/2015

TIPO: Menor Preço do Item OBJETO: aquisição de 01 (um) veículo 0 (zero) km, tipo pick-up  4 x 4 – diesel, 
que será utilizado para suprir as necessidades da defesa civil municipal, conforme especifi cações constantes no 
anexo I do edital – Secretaria Municipal de Transito e Cidadania. DATA DE ABERTURA: dia 12.06.2015 às 
15:00 horas.

EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLI-
CA Nº 07/2015 – PROCESSO Nº 087/2015 

OBJETO: Credenciamento De Fornecedores De Gêneros Hortifrutigranjeiros e Produtos Alimentícios Indus-
trializados Da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural Para Uso Nas Unidades Escolares do Mu-
nicípio em cumprimento das determinações do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação) 
- Secretaria Municipal De Educação. Critério de Julgamento por Item. Os interessados deverão apresentar o 
envelope de credenciamento no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga (térreo) sito à Praça dos 
Três Poderes n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga – SP, até às 10:00 horas do dia 16/06/2015. A abertura do 
envelope ocorrerá no mesmo endereço e no mesmo dia às 10:30 horas na sala de Reuniões do Setor de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Itapetininga (térreo).

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 57/2015 – PROCESSO Nº 034/2015

TIPO: Menor Preço Global do Lote OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza 
de prédios, mobiliários e equipamentos escolares, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade 
e higiene, com a disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos nas Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental, Infantil, UAB E Fatec, conforme descritivo do anexo i do edital. DATA DE ABERTURA: dia 
17.06.2015 às 09:00 horas.

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.itapetininga.sp.gov.

br/licitacao no ícone da modalidade correspondente. 
Itapetininga, 23 de maio de 2015. 

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL.

REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2014 - PROCESSO Nº 083/2014
OBJETO: contratação de empresa para a elaboração de projetos técnicos de segurança contra incêndio nos 
prédios próprios desta municipalidade: Paço Municipal e Prédio da Solidariedade – Secretaria de Obras e Ser-
viços. Tendo em vista o Memorando nº 795/01/2015 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços e o laudo da 
Comissão de Licitações, apontando-se que o certame foi realizado em duas sessões de abertura (dias 22.01.2015 
e 02.03.2015), declaro REVOGADO o presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 
para a realização de novo certame licitatório através de orçamentos atualizados. 
Itapetininga, 21 de maio de 2015. 

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

DECRETO Nº 999 DE 14.01.2013.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 43/2015 - PROCESSO N°. 41/2015

que objetiva a objeto: aquisição de tubos de concreto armado PB - Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
(Sistema de Registro de Preço), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto lici-
tado ao proponente:
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA CNPJ: 50.309.137/0001-09

Item Quant Und. Descrição Marca Vr. unit Vr. Total

1 100 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PB – 1,50 X 
1,50m – PA2

ICO-
CI-

TAL

695,00 69.500,00

2 30 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PB – 1,20 X 
1,50m – PA2

ICO-
CI-

TAL

465,00 13.950,00

Itapetininga, 21 de maio de 2015. 
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
                      A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA - SP, EM CUMPRIMENTO AO DISPOS-
TO NO § 4º, DO ART. 9º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 – LEI DE RESPON-
SABILIDADE FISCAL, TORNA PÚBLICO QUE MUDOU O LOCAL E QUE REALIZARÁ AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015, 
NO DIA 29 MAIO DE 2015, ÀS 11 HORAS, NO PAÇO MUNICIPAL DE ITAPETININGA, NA SALA DO 
PREGÃO PRESENCIAL, LOCALIZADO À PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 1000 - JARDIM MARABÁ, 
ITAPETININGA – SP.
Itapetininga – SP, 22 de maio de 2015.

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 386, DE 22 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 o Senhor Hamilton Silva, no cargo em comissão de Assessor II, lotado na Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços, a partir de 25/05/2015.
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 3 87, DE 22 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 Bruna Ludwig, no cargo em comissão de Assessor IV, lotada na Secretaria Municipal 
da Saúde, a partir de 25/05/2015.
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.

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2015
A Câmara Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca o candidato abaixo relacionado, habilitado 
no Concurso Público nº 01/2014, para que compareça munido dos documentos, no período de 25 a 29 de maio 
de 2015, das 13:00 às 17:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, sito à Rua José Soares Hungria, nº 489, 
Jardim Marabá, Itapetininga-SP, para manifestar interesse na Contratação junto ao Poder Legislativo.
Cargo: AGENTE OPERACIONAL DE APOIO

Nome RG Classifi cação
GRAZIELLE BEATRICE PEDOTE 39582656-1 3º

O não comparecimento a presente convocação será considerado desistência sem direito de recursos adminis-
trativos.
Itapetininga, 19 de maio de 2015.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
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PORTARIA/SEPREM Nº 074, DE 14 DE MAIO 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. 065/2015, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 36 Inc. II, da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012, e 
Artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 04-05-2015, a fun-
cionária VERA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviço Educacional Ref. 05-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 075, DE 14 DE MAIO 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.  066/2015, RESOLVE:
Artigo 1º- Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012, e Artigo 6° 
da Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 14-05-2015, a funcionária 
MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA DE LIMA, Professora de Educação Básica I, Fundamental, 
Faixa 03-F, lotada na Secretaria Municipal da Educação. 

Arti go 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAIME DE CARVALHO

PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA Nº 76 DE 19 DE MAIO DE 2015

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando os autos do processo 067/2015, protocolado 
nesta Autarquia, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a senhora DANIELA MACHADO GODOI FRANSOZI, do cargo em comis-
são de Diretora Administrativo Financeiro, a partir de 19/05/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Serviço de Previdência Municipal
SEPREM

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 77 DE 20 DE MAIO DE 2015

JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o concursado, a partir de 20 de maio de 2015, tendo em vista a 
classificação obtida no Concurso Público 01/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacio-
nado:
Cargo: ESCRITURÁRIO – Ref. 07

NOME RG CLASS.
DANIELA MACHADO GODOI FRANSOZI 27.277.929-5 1º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Serviço de Previdência Municipal
SEPREM

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE
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SKATE É A MODALIDADE QUE MAIS CRESCE  EM ITAPETININGA, PRINCIPALMENTE APÓS A REVITALIZAÇÃO DA PISTA MUNICIPAL

Evidenciando o nome de Itapetinin-
ga na região, Maicon Reginaldo (Bis-
coitinho) atleta de 13 anos, classifi cou-
-se em 1° lugar na categoria mirim, no 
Campeonato Australian Point Skatbo-
ard, realizado  na cidade de Tietê.

O torneio reuniu skatistas de toda 
região, que se apresentaram em diver-
sas categorias no último dia 9, na qua-
dra da Cohab, com ótima presença de 
público. 

O skate é a modalidade que mais 
cresce  em Itapetininga, principalmen-

te após a inauguração da Pista Muni-
cipal, localizada ao lado do Ginásio 
Ayrton Senna da Silva. 

A Secretaria de Esporte e Lazer 
da Prefeitura de Itapetininga dispo-
nibiliza condições para que os atletas 
e adeptos possam treinar e disputar 
eventos estaduais. Recentemente o 
skate itapetiningano também con-
quistou boas colocações na 2ª Etapa 
do Circuito Paulista, competição que 
garante pontuação para o ranking es-
tadual.

CINE CLUBE APRESENTA FILME NO AUDITÓRIO MUNICIPAL ABÍLIO VICTOR
Secretaria de Cultura e Turismo

O Projeto Cine Clube, do Insti-
tuto Júlio Prestes, em parceria com 
a Secretaria de Cultura e Turismo, 
exibirá mais um filme: “Danton -  
O processo da revolução”, O filme 
retrata um dos momentos da Revo-
lução Francesa no qual a ideia de 
república, de democracia, serve de 
embate entre dois dos principais 
agitadores: Danton e Robespierre. A 
exibição acontecerá na quinta-feira, 
28 de maio, às 19h30, no Cine Jane-
las, projeto da Secretaria de Cultura 
e Turismo.

Em seguida, haverá debate e sor-

EXIBIÇÃO ACONTECERÁ NA QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO, ÀS 19H30, NO CINE JANELAS. APÓS O FILME, HAVERÁ DEBATE
teio de livros. O espaço fica no audi-
tório Abílio Victor, localizado à Pra-
ça 9 de Julho, 518, ao lado do Posto 
Genefredo Monteiro.  Informações 
com Angelo Ricchetti pelo telefone 
99171-76722 ou pelo email arriccet-
ti@yahoo.com.br

O filme retrata um dos momen-
tos da Revolução Francesa no qual 
a ideia de república, de democracia, 
serve de embate entre dois dos prin-
cipais agitadores: Danton e Robes-

pierre. 
Após a Revolução Francesa, a 

França vive uma nova onda de ter-
ror. Danton, um dos líderes da revo-
lução, enfrenta o governo na tenta-
tiva de mudar a situação. Confian-
do no apoio popular, ele entra em 
choque com Robespierre, seu antigo 
aliado, mas acaba sendo levado a 
julgamento.

Danton - O Processo da Revolu-
ção é um filme produzido pela Fran-
ça, Polônia e Alemanha Ocidental 
em 1982, do gênero drama histórico 
e dirigido por Andrzej Wajda.

Skatistas itapetininganos tem levado a modalidade ao ponto mais alto do pódio

Sobre o filme

Filme retrata embate entre Danton e Robispierre
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PERCURSO DE 7 KM SERÁ PERCORRIDO POR RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS JARDIM COLOMBO, VILA NASTRI E VILA CAROLINA

No domingo, dia 24, às 8h, na 
sede campestre do Clube dos Ban-
cários de Itapetininga, será dada a 
largada da terceira Etapa do Cir-
cuito Municipal Correr e Caminhar 
com Saúde, promovido pela Secre-
taria de Esporte e Lazer da Prefei-
tura de Itapetininga. 

Os participantes competem nas 
categorias Juvenil, Adulto, Vetera-
no “A” – Veterano “B”, Veterano 
“C” e Veteraníssimo.

O percurso de 7 km para corri-
da e caminhada será percorrido por 
ruas e avenidas dos bairros Jardim 
Colombo, Vila Nastri, Vila Caroli-
na, entre outros. Os novos inscritos 
poderão retirar seu respectivo nú-
mero com antecedência de 30 mi-

nutos no local da prova. Os demais 
deverão utilizar a mesma numera-
ção das provas anteriores, ficando 
com a mesma até o final do Circui-
to. 

As inscrições serão sempre gra-
tuitas sendo solicitado dos parti-
cipantes em cada etapa, a doação 
de um litro de leite, a ser reverti-
do às famílias assistidas no Muni-
cípio. Embora com características 
originárias de âmbito Municipal, 
o Circuito Correr e Caminhar com 
Saúde, vem tendo participação re-
gional. Atletas profissionais e ama-
dores circulam em um ambiente 
único de exercício de cidadania e 
melhoria da qualidade de vida atra-
vés da prática esportiva.

ITAPETININGA ENFRENTARÁ CIDADE DA NICARÁGUA NO DIA DO DESAFIO
Secretaria de Esporte e Lazer

No próximo dia 27, quarta-feira, 
será realizado o Dia do Desafi o. Ita-
petininga enfrentará Leon, cidade 
da Nicarágua, país do Caribe, e com 
aproximadamente 170 mil habitantes. 

No dia, vale praticar qualquer tipo 
de atividade física, como caminha-
da, ciclismo, corrida, exercícios em 
empresas, gincanas, natação, entre 
outras modalidades, por pelo menos 
15 minutos. Após esse período, todos 
devem registrar a sua participação em 

POR PELO MENOS 15 MINUTOS VALE PRATICAR QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA. ITAPETININGA ENFRENTA A CIDADE DE LEON
qualquer tipo de exercício direto com 
a ‘Central do Dia do Desafi o’, através 
dos telefones (15) 3271-7926 e 3271-
7342, pelo e-mail: esporte@itapeti-
ninga.sp.gov.br, ou pessoalmente na 
Secretaria de Esporte e Lazer, à Ave-
nida Marginal José de Moraes Terra, 
nº2001, Vila Barth, anexo ao Ginásio 
Municipal de Esportes Ayrton Senna 
da Silva.

As principais atividades estarão 
concentradas no Largo dos Amores, 

desde as 9h com programação in-
cluindo alunos da escola da Prefeitu-
ra com apresentações de Taekwondo, 
Tênis de Mesa, Ginástica Rítmica, Ju-
dô, Academias e Associações Esporti-
vas, Shows musicais. Também haverá 
caminhada, aulas de musculação, e 
demais ações que visem exercitar e 
contribuir pela melhora na qualidade 
de vida.

Em 2014, Itapetininga venceu Su-
maré com mais de  40 mil participan-

Percurso será bastante diversificado e poderá ser feito por todas as categorias

tes, cerca de 30% da população. Para 
2015, serão mais de três mil cidades 
em 21 países participantes. 

O Dia do Desafi o é uma iniciativa 
da TAFISA - The Association For In-
ternational Sport for All - conta com 
o apoio da ISCA - International Sport 
and Culture Association, e da UNES-
CO e trata-se de uma realização da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, 
através da Secretaria de Esporte e La-
zer. 
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ASSINOU CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO ‘PROGRAMA SESI-SP ATLETA DO FUTURO’

A Prefeitura, através da Secretaria 
de Esporte e Lazer, fi rmou convênio 
com o SESI - Serviço Social da Indús-
tria com a fi nalidade de incentivar a prá-
tica de esporte em recreação de forma 
gratuita, vindo a somar com o “Progra-
ma SESI Atleta do Futuro” que tem por 
objetivo proporcionar o bem-estar e va-
lorização dos trabalhadores na indústria 
e nas atividades assemelhadas, assegu-
rando o desenvolvimento de exercícios 
físicos e esportivos, estendendo-se aos 
alunos das escolinhas já existentes da 
Secretaria de Esporte do município nas 
categorias multiesportiva, iniciação 
pré-desportiva e esportes 1, 2 e 3, nas 
modalidades de FUTSAL, FUTEBOL, 
HANDEBOL, JUDÔ, NATAÇÃO e 

ATLETISMO.
É uma excelente iniciativa que vai 

abrir oportunidades para a formação de 
novos atletas através do PAF - Programa 
Atleta do Futuro, benefi ciando Itapeti-
ninga, principalmente aos futuros alunos 
daquela vasta região onde está localiza-
do o SESI. É uma parceria integrada e 
de cooperação mútua entre Prefeitura e 
SESI. É uma metodologia que será be-
néfi ca a saúde das pessoas com amplo 
acompanhamento técnico e profi ssional. 
Junto dos professores capacitados, esta-
rão também as famílias desses alunos, 
participando ativamente desses eventos, 
motivando-os e integrando-os no desen-
volvimento dos seus fi lhos.

O Convênio prevê a participação de 

aproximadamente 600 menores, com 
idade entre 06 e 17 anos, vigorando até 
dezembro deste ano, podendo ser reno-
vado. 

Serão proporcionadas 5 fases de de-
senvolvimento de acordo com a faixa 
etária:

Multiesportiva: 6, 7 e 8 anos
Iniciação Pré-desportiva: 9 e 10 anos
Esportes 1: 11 e 12 anos
Esportes 2: 13 e 14 anos
Esportes 3: 15, 16 e 17 anos
O programa, além da prática espor-

tiva, também estará voltado a passar 
conceitos transversais, como saúde, edu-

cação, empreendedorismo e sustentabili-
dade. Os instrutores transmitirão valores 
como ética, superação, autoestima, so-
cialização e outros pontos importantes 
para o desenvolvimento pleno dos par-
ticipantes.

Para se inscrever no PAF o aluno 
deverá apresentar atestado médico de 
aptidão para a prática das atividades 
esportivas. Informações para o início 
das atividades nas modalidades espor-
tivas poderão ser obtidas na secretaria 
do SESI, Avenida Padre Antonio Bru-
netti, 1360, Telefone 3275.7920 ou na 
Secretaria de Esporte e Lazer, Ginásio 
Ayrton Senna, Avenida José de Moraes 
Terra, 2001 (Marginal do Chá), Telefone 
3271.7926.

Funcionamento

PREFEITURA CRIA PROGRAMA ‘ITAPETININGA MAIS MÉDICOS’
Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Itapetininga 
enviou, na última sexta-feira, 
22, em caráter de urgência, 
projeto de lei complementar 
para a contratação de médicos.

O programa visa a contrata-
ção de pelo menos 34 médicos 
para atuarem nas UBS´s que 
não tiveram médicos aprova-
dos no último concurso públi-
co da saúde.

Será realizado um proces-
so seletivo nos próximos dias 

EXPECTATIVA É QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVE O PROJETO, ENVIADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA PRÓXIMA SESSÃO, SEGUNDA-FEIRA
para a contratação. A expecta-
tiva é que a Câmara Municipal 
aprove o projeto na próxima 
sessão, nesta segunda-feira, 
25.

O processo seletivo, desde 
o prazo de inscrição até a con-
tratação defi nitiva, deve ocor-
rer dentro de 30 dias, resolven-
do a falta de médicos em algu-
mas unidades básicas de saúde, 
além de aumentar o quadro de 
profi ssionais em outras.

Ápos a aprovação, situação deve ser resolvida em 30 dias
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No dia 13 de Maio, os alunos do 
4º e 5º ano da EMEIF “Senhora Maria 
Gomes dos Santos”, Distrito da Con-
ceição, estiveram na exposição “SHI-
NING”, do artista Edu Marin, no SESI 
em Itapetininga.

A visita contribui com o trabalho 
desenvolvido no Programa Mais Edu-
cação, na ofi cina de Artes Gráfi cas.

No último dia 13 de Maio, a Escola 
Wilda Weiss Trench recebeu a 2º Feira 
de Livro, importante iniciativa para es-
timular o hábito da leitura.

A escola também desenvolve, den-
tro do Programa Mais Educação, ofi ci-
nas de horta e fanfarra.

Os Ofi cineiros do PIME desenvol-
veram várias atividades com a crian-

Emef  Hilda Weiss TrenchPasseio no SESI Artesanato e Gincana çada. Atividades como confecção em 
E.V.A de chaveiros com as característi-
cas de cada criança, além de atividades 
recreativas.
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Auxiliar de produção (frigorifíco) 40
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Confeiteiro c/exp

Mecânico de manut. de máquina agrícola  c/exp

Contador c/exp

Soldador automotivo c/ exp

Educador social CNH “B”

Vendedor porta a porta  c/ exp

Eletricista de instalações de veículos c/ exp

Trabalhador rural c/ exp

Encarregado de acabamento c/exp
BOTÃO E REBITE

Serviços gerais PcD

Manicure c/exp

Açougueiro c/ exp

Mecânico de manut de motores a diesel c/ exp

Corretor de imóveis c/ exp

Mecânico de motocicletas c/ exp

Instalador de sistemas de segurança

Medidor de laje c/exp 

Mecânico de auto em geral c/ exp

Operador de bate-estacas c/exp

Serralheiro c/exp

Padeiro e confeiteiro c/exp p/ morar em Buri

Alinhador de pneus c/exp 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Pintor de automóveis c/ exp

Analista fi scal c/ exp

Pizzaiolo c/exp

Analista de suporte de sistema c/ exp

Reparador eletrônico (celular  e tablet) c/ exp

Auxiliar de limpeza PcD

Retireiro c/exp

Auxiliar de mecânico diesel c/ exp

Técnico em laboratório análises clínicas 

Auxiliar técnico de refrigeração c/exp

Técnico de laboratório industrial c/ exp

Borracheiro c/ exp CNH “D”

Vendedor atacadista c/exp veiculo próprio 

Cadista c/exp

Vendedor de consórcio c/exp veículo próprio

Chapista de lanchonete c/exp
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