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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
AUTOS Nº. 01/2016 - SNJ

 O Secretário de Negócios Jurídicos, ANTONIO CARLOS LEONEL FERREIRA JUNIOR, nos termos do Decreto-municipal nº. 1430, de 16 de 
novembro de 2015, que versa sobre delegação de competência, instaura PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar conduta que viola, em tese, 
deveres e proibições funcionais, conforme Portaria nº. 01/2016 – SNJ, de 12 de dezembro de 2016.

Itapetininga/SP, 12 de dezembro de 2016.

ANTONIO CARLOS LEONEL FERREIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA – 14 DE DEZEMBRO 2016

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE (LAUDA 40)
 

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL - ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.3157/2016, Proc.0956/2015, Atividade – Restaurante –DE EVANDRO LUIZ GUILHEN ME P/ FONTOLAN ALIMENTOS LTDA ME)

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ALTERAÇÃO DE REP. LEGAL – 
ÁREA DE ALIMENTOS

Prot.3154/2016, Proc.0956/2015, Atividade – Restaurante – de Evandro Luiz Guilhen para Ismenia Rodrigues Guilhen - FONTOLAN ALIMEN-
TOS LTDA ME)

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.3193/2016, Proc.0368/2016, Atividade – Médica – EDUARDO SEIJI YAMAMOTO) (Prot.3147/2016, Proc.0358/2016, Atividade – Odonto-
lógica – MARCIO KATSUMI MURAKAMI) (Prot.2731/2016, Proc.0310/2016, Atividade – Estética – HELVIA LUISA MELO YOKOYAMA ME) 
(Prot.2270/2016, Proc.0239/2016, Atividade – Cabeleireiro – ÉRIKA CRISTIANE ABRILIO MEI) (Prot.2954/2016, Proc.0336/2016, Atividade 
– Fisioterapia – FABIANA HOLTZ CORDEIRO PLENS)

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DA SAÚDE
(Prot.3111/2016, Proc.0002/2009, Atividade - Fisioterapia – NATALIA DE SOUZA ESTEVES) (Prot.3180/2016, Proc.0199/2002, Atividade – 
Médica – ARTURANTONIO CHAGAS MONTEIRO) (Prot.2916/2016, Proc.0037/2004, Atividade – Médica – IRAN SERGIO PASSOS MAR-
TINS) (Prot.3222/2016, Proc.0121/2001, Atividade – Odontológica – RENATA NAOMI TSUTSUI) (Prot.3224/2016, Proc.0094/2004, Atividade 
- Odontológica – MILTON KENJI TSUTSUI) (Prot.3223/2016, Proc.536.176/1989, Atividade – Equip. R X Odontológico – MILTON TSUT-
SUI) (Prot.3223/2016, Proc.0260/2002, Atividade – Odontológica – MILTON TSUTSUI) (Prot.3060/2016, Proc.0656/2006, Atividade - Veteri-
nária – JOSÉ ROBERTO NAHALOUS) (Prot.3162/2016, Proc.0901/2015, Atividade - Veterinária - BRUNA HELENA FIORAVANTE TEIXEI-
RA ME) (Prot.3184/2016, Proc.0245/2002, Atividade – Odontológica – RENATA DO NASCIMENTO AMARAL ALCIATI) (Prot.3185/2016, 
Proc.0245/2002, Atividade – Equip. R X - Odontológico – RENATA DO NASCIMENTO AMARAL ALCIATI) (Prot.2778/2016, Proc.0181/2014, 
Atividade – Equip. RX Odontológico – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REBUCCI ME) (Prot.2974/2016, Proc.0094/2014, Atividade – Mé-
dica – HELIO FONTES JUNIOR)

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.2960/2016, Proc.736.0075/07, Atividade – Laboratório Clínico – Cleber Zimmerman de Mattos - UNIMED ITAPETININGA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO) (Prot.3081/2016, Proc.0012/1995 - Atividades - Instituição de Longa Permanência para Idosos – Nilton José de Olivei-
ra - LAR SÃO VICENTE DE PAULO ITAPETININGA)

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO RESP. TÉCNICA - ÁREA DA SAÚDE
(Prot.2961/2016, Proc.736.0075/07, Atividade – Laboratórios Clínicos – Jaine Marcelli Vieira de Campos Rodrigues – CRF/SP- Nº 66632 – UNI-
MED ITAPETININGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) (Prot.3082/2016, Proc.0012/1995, Atividade – Instituição de longa Perma-
nência para Idosos – Juliana Maria Sanches, COREN/SP 457.693 – LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAPETININGA) (Prot.3083/2016, 
Proc.0012/ 1995, Atividade – Instituições de Longa Permanência Para Idosos – ALINE GRAZIELA RODRIGUES PINTO (SUBST.1), COREN/
SP 439.547)

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.2981/2016, Proc.0067/2003, Atividade – Médica - João Kanaji) (Prot.3285/2016, Proc.0103/2008, Atividade – Fisioterapia – CENTRO DE 
REABILITAÇÃO PRÓ LABORAL ME) (Prot.3262/2016, Proc.0914/2015, Atividade – Cabeleireiro – FABRICIO CARRIEL AGOSTINHO MEI)

AUTO DE INPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
(Prot.1317/2016, Proc.0142/2016, AIP nº 0109 gerado pelo AIF nº 793 - Melissa Cristina Custódio)

FÁBIO SANTORO ROCHEL
COORDENADOR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 411/16 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Inda-
lecio Alves, Parque São Bento, com inscrição cadastral n. 01.09.409.0180.001, no valor de R$ 1.403,40 (Hum mil quatrocentos e três e quarenta 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 
2015, 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 

Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 412/16 ao proprietário de um imóvel sito a Rua Edgar 
Rolim, Vila Rio Branco, com inscrição cadastral n. 01.01.019.0252.001, no valor de R$ 1.403,40 (Hum mil quatrocentos e três e quarenta centavos), 
tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, 
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 

Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

  Através do presente EDITAL ficam NOTIFICADOS os proprietários dos imóveis abaixo relacionados, a proceder a limpeza dos 
mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º e 3º. Da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015 e 
artigo 2º. Da Lei nº. 5.966 de 24 de novembro de 2014;

Rua Minervina Leonel Vieira Cardoso, Vila Sonia – 01.09.081.0559.001. 
Rua José Benedito Meira, Vila Nastri – 01.14.002.0304.001 – 01.14.002.0294.001 – 01.14.002.0284.001.
Rua Humberto Ianaconi, Estancia Conceição – 01.14.073.0577.001 – 01.14.073.0585.001 – 01.14.073.0593.001 – 01.14.073.0601.001 – 
01.14.073.0609.001 – 01.14.073.0617.001 – 01.14.073.0625.001 – 01.14.073.0633.001 – 01.14.073.0641.001.
Rua Martin Affonso Xavier Silveira, Vila Reis – 01.09.017.0032.001.
Rua Roque Cesário Albino, vila Nastri – 01.10.062.0105.001.
Rua Gabriel Lofti, Vila Serafim – 01.12.063.0173.001.
Rua Ali Moussa Choumam, Vila Aurora – 01.03.025.0158.001.
Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil – 01.08.118.0065.001.

  Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Imposição de Multa no valor de R$ 1.403,40 
(Um mil e quatrocentos e três reais e quarenta centavos) conforme determina o artigo 3º. Inciso 1º. da Lei Municipal nº. 5.966 de 24 de novembro de 
2014 e artigos 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015 e demais penalidades previstas na mesma Lei. 

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel abaixo relacionado, a proceder à construção do Muro do mesmo no 
prazo de 60 (Sessenta) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º. e 2º.  da Lei nº. 5.965 de 24 de novembro de 2014 e artigos 
1º. da Lei nº. 6.046 de 20 de agosto de 2015;

Rua Martin Affonso Xavier Silveira, Vila Reis – 01.09.017.0032.001.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA

Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica NOTIFICADO o proprietário do imóvel abaixo relacionado, a proceder à construção do Muro e Passeio do 
mesmo no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar na data desta publicação, nos termos dos artigos 1º. e 2º.  da Lei nº. 5.965 de 24 de novembro de 2014 
e artigos 1º. da Lei nº. 6.046 de 20 de agosto de 2015;

Rua Humberto Ianaconi, Estancia Conceição – 01.14.073.0577.001 – 01.14.073.0585.001 – 01.14.073.0593.001 – 01.14.073.0601.001 – 
01.14.073.0609.001 – 01.14.073.0617.001 – 01.14.073.0625.001 – 01.14.073.0633.001 – 01.14.073.0641.001.
Rua Ali Moussa Chouman, Vila Arruda  - 01.03.025.0158.001.
Rua Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil – 01.08.118.0050.001.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITA
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Imprensa Oficial
do Município
criada pela Lei 1744/73

Câmara Municipal
de Itapetininga

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO RURAL DE ITAPETININGA DO ANO DE 2016, CON-

FORME LEI Nº 5.397 DE 08 DE SETEMBRO DE 2010
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas e trinta minutos, na sala de 
reuniões da CATI – Itapetininga, teve início a oitava reunião ordinária do ano de dois mil e dezesseis dos 
conselheiros nomeados pela portaria nº 264, de 08 de abril de 2014, do Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural de Itapetininga – COMDERI, com a seguinte pauta: Situação Atual da Patrulha Agrícola 
Mecanizada.  O senhor presidente iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos. O senhor presidente 
explicou que o horário de início da reunião, de acordo com o Regimento Interno, possui tolerância de trinta 
minutos, caso não haja o quórum necessário a reunião será iniciada após esse período. O senhor Amauri 
Elias Xavier elaborou perguntas sobre a patrulha e apresentou aos conselheiros para serem discutidas em 
reunião. O senhor presidente informou que há um levantamento dos implementos em curso para prestação 
de contas. O senhor concede a palavra ao senhor Raphael Alexandre Nery, o qual apresentou um histórico 
sobre a Patrulha. Raphael informa que o valor é de  R$37,50 por hora para qualquer implemento. O senhor 
Lucas Nogueira mencionou Lei da Patrulha sobre valor em 2010, ele afirma que o valor era ainda menor, 
pois os custos da patrulha são subsidiados pela prefeitura. Lucas lembrou que a minuta de Lei da Patrulha 
está em processo nas instâncias competentes da prefeitura. O senhor Amauri questiona sobre a relação dos 
equipamentos. Raphael afirmou que problemas de manutenção paralisaram os serviços desde 2015 até 
hoje. Ele afirma que mesmo com tratores parados houve empréstimo de implementos. Distribuiu cópia 
da relação de implementos presentes. Raphael lembra que além de serviços, a patrulha tem como objetivo 
principal orientar os agricultores.
Raphael informa que maior parte dos implementos estão em bom estado de conservação e em condições de 
uso; somente os dois tratores que precisam de manutenção. Raphael informa que a demanda é grande e que 
a maior dificuldade é o transporte dos implemento aos bairros. Amauri afirma que com a nova administra-
ção, novas idéias surgirão e que é necessário que a Patrulha seja mais extensa para atender as necessidades. 
Raphael afirma a importância em dar continuidade aos serviços e tratar com mais atenção, não sendo ape-
nas segundo plano. O senhor presidente afirma que há implementos não encontrados e que está buscando 
junto com Raphael. O senhor Lucas informa que é necessário esperar para completar relação para informar 
posteriormente ao conselho. O senhor presidente afirma que o assunto vai ser abordado novamente na 
próxima reunião. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo aos presentes. 
Membros presentes: Jairo Carneiro de Proença, presidente, representante da Associação de Plasticultores 
e Pequenos Produtores – RENASCER; Selma de Almeida Lourenço Oliveira, secretária, representante da 
Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga; Paulo Ribeiro de Noronha, tesoureiro, representante 
da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do distrito do Gramadinho – APPRG; Amauri Elias Xavier, 
representante do Sindicato da Classe Patronal Rural; Fabricio Sales Massafera Tristão, representantes da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI Regional de Itapetininga; Lucas Nogueira, repre-
sentante da Prefeitura Municipal de Itapetininga. Também compareceram:Raphael Alexandre Nery, do De-
partamento de Agricultura e Agronegócio – Casa da Agricultura de Itapetininga; Esta Ata será exposta nos 
átrios da Prefeitura Municipal de Itapetininga. Eu, Selma de Almeida Lourenço Oliveira, secretária, lavrei a 
presente Ata que, após lida e achada conforme, será devidamente assinada.
                           Itapetininga, 03 de novembro de 2016.

Jairo Carneiro de Proença: ____________________________________
Selma de Almeida Lourenço Oliveira:_____________________________
Paulo Ribeiro de Noronha:______________________________________
Amauri Elias Xavier:___________________________________________
Fabricio Sales Massafera Tristão: ______________________________
Lucas Nogueira:________________________________________________
Raphael Alexandre Nery: _______________________________________

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 147/2016

PROCESSO Nº 213/2016, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTA 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). O Departamento de Gestão 
de Suprimentos e contratos, ao analisar o Termo de Homologação do processo em epígrafe, verificou a 
necessidade de RETIFICAÇÃO do mesmo, tendo em vista que houve erros de digitação nos valores de 
alguns itens, como segue abaixo:
Onde se lê: 
SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA – EPP CNPJ: 24.292.238/0001-04

DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOTE 14 CABO PP

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Uni-
tário

Vl. Total

17 300 Rl Cabo PP 2x2,5 / DELTAFLEX R$ 1,92 R$ 596,00
Leia-se: 
SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA – EPP CNPJ: 24.292.238/0001-04

DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOTE 14 CABO PP

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Uni-
tário

Vl. Total

17 300 M Cabo PP 2x2,5 / DELTAFLEX R$ 1,92 R$ 576,00

Onde se lê: 
2) ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA – ME CNPJ: 60.122.306/0001-42

DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOTE 18 LAMINA DE SERRA

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. 
Unitá-
rio

Vl. To-
tal

33 100 UN Lâmina de serra p/ segueta p/ aço rápido 
amarela / Starret

R$ 
4,78

R$ 
477,99 

VALOR TOTAL “LOTE 18 LAMINA DE SERRA”: R$ 477,99

LOTE 22 REBITE DE ALUMINIO

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. 
Unitá-
rio

Vl. To-
tal

42 400 UN Rebite de alumínio 3mm x 12 mm / Central R$ 
0,03

R$ 
12,00

43 400 UN Rebite de alumínio 4mm x 12 mm / Central R$ 
0,004

R$ 
16,80

44 400 UN Rebite de alumínio 4mm x 18 mm / Central R$ 
0,05

R$ 
20,00

45 400 UN Rebite de alumínio 5mm x 12 mm / Central R$ 
0,06

R$ 
24,00

46 400 UN Rebite de alumínio 5mm x 18mm / Central R$ 
0,08

R$ 
30,40

47 400 UN Rebite de alumínio 6mm x 12 mm / Central R$ 
0,12

R$ 
48,00

48 400 UN Rebite de alumínio 6 mm x 18mm / Central R$ 
0,11

R$ 
44,00

VALOR TOTAL “LOTE 22 REBITE DE ALUMINIO”: R$ 195,20

LOTE 4 CONDUITE

Leia-se:
ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA – ME CNPJ: 60.122.306/0001-42
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LOTE 21 REATOR INTEGRADO

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

41 30 UN Reator integrado AFP P/ lâmpada vapor metálico 250 W externo 
/ Gerdau

R$ 46,63 R$ 1.399,00

VALOR TOTAL “LOTE 21 REATOR INTEGRADO”: R$ 1.399,00

LOTE 5 ARANDELAS

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

138 60 UN Arandelas tipo tartaruga metal zincado / Fokus R$ 10,83 R$ 650,00 

VALOR TOTAL “LOTE 5 ARANDELAS”: R$ 650,00

VALOR TOTAL DOS LOTES DESTINADOS A SAÚDE: R$ 3.790,50

DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOTE 16 CANALETA

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

22 1.000 UN Canaleta adesiva 1 1/2 cm x 2 m / R$ 4,29 R$ 4.920,00

VALOR TOTAL “LOTE 16 CANALETA”: R$ 4.920,00

VALOR TOTAL DOS LOTES DESTINADOS A EDUCAÇÃO R$ 8.020,00

Leia-se:
DEL VALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME CNPJ: 37.227.550/0001-58

DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOTE 21 REATOR INTEGRADO

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Uni-
tário

Vl. Total

41 30 UN Reator integrado AFP P/ lâmpada vapor metálico 250 W externo / Ger-
dau

R$ 46,6333 R$ 
1.399,00

VALOR TOTAL “LOTE 21 REATOR INTEGRADO”: R$ 1.399,00

LOTE 5 ARANDELAS

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Uni-
tário

Vl. Total

138 60 UN Arandelas tipo tartaruga metal zincado / Fokus R$ 10,8333 R$ 650,00 

VALOR TOTAL “LOTE 5 ARANDELAS”: R$ 650,00

VALOR TOTAL DOS LOTES DESTINADOS A SAÚDE: R$ 3.790,50

DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LOTE 16 CANALETA

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Uni-
tário

Vl. Total

22 1.000 UN Canaleta adesiva 1 1/2 cm x 2 m / R$ 4,92 R$ 
4.920,00

VALOR TOTAL “LOTE 16 CANALETA”: R$ 4.920,00

VALOR TOTAL DOS LOTES DESTINADOS A EDUCAÇÃO R$ 8.020,00

Sobre o lote onde a empresa vencedora foi MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE – ME, CNPJ: 03.229.777/0001-10, onde se lê: 

DESTINADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE

LOTE 9  CABO FLEX

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

143 2.000 MT Cabo flex 16,0mm / Cooperflex R$ 5,70 R$ 11.400,00

144 6.000 MT Cabo flex 2,5 mm / Cooperflex R$ 0,79 R$ 4.740,00

145 300 MT Cabo flex 25,0 mm / Cooperflex R$ 9,20 R$ 2.760,00

146 2.000 MT Cabo flex 4,0 mm / Cooperflex R$ 1,35 R$ 2.700,00

147 1.000 MT Cabo flex 6,0 mm / Cooperflex R$ 2,25 R$ 2.250,00

148 6.000 MT Cabo flex 1,5 mm / Cooperflex R$ 0,49 R$ 2.940,00

149 3.000 MT Cabo flex 10,0 mm / Cooperflex R$ 3,65 R$ 10.950,00

VALOR TOTAL “LOTE 9  CABO FLEX”: R$ 32.745,00 

Leia-se:

DESTINADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE

LOTE 9  CABO FLEX

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

143 2.000 MT Cabo flex 16,0mm / Cooperflex R$ 5,70 R$ 11.400,00

144 6.000 MT Cabo flex 2,5 mm / Cooperflex R$ 0,79 R$ 4.740,00

145 300 MT Cabo flex 25,0 mm / Cooperflex R$ 9,20 R$ 2.760,00

146 2.000 MT Cabo flex 4,0 mm / Cooperflex R$ 1,35 R$ 2.700,00

147 1.000 MT Cabo flex 6,0 mm / Cooperflex R$ 2,25 R$ 2.250,00

148 6.000 MT Cabo flex 1,5 mm / Cooperflex R$ 0,49 R$ 2.940,00

149 3.000 MT Cabo flex 10,0 mm / Cooperflex R$ 3,65 R$ 10.950,00

VALOR TOTAL “LOTE 9  CABO FLEX”: R$ 37.740,00 

Ficam mantidas as demais informações homologatórias do processo em epígrafe, sendo que a presente retificação estará disponibilizada no site: www.portal.itapeti-
ninga.sp.gov.br/licitacao, no tópico da modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 13 de dezembro de 2016.

PAULO CÉSAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO OFICIAL

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

37 1.000 MT Conduíte corrugado 3/4” / Dinoplast R$ 0,52 R$ 260,00

38 1.000 MT Conduíte corrugado 1/2” / Dinoplast R$ 1,43 R$ 143,00

VALOR TOTAL “LOTE 4 CONDUITE”: R$ 403,00

LOTE 40 ROLDANAS

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

98 200 UN Roldana com prego pequeno 24x24 / Sampiet R$ 0,13 R$ 26,00

99 200 UN Roldana com prego grande 36x36 / Sampiet R$ 1,28 R$ 56,00

VALOR TOTAL “LOTE 40 ROLDANA”: R$ 82,00

LOTE 42 BUCHA DE NYLON

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

102 500 UN Bucha de nylon s10 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,16 R$ 80,00

103 500 UN Bucha de nylon s10 p/tijolo baiano c/parafuso /  

104 500 UN Bucha de nylon s12 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,24 R$ 120,00

105 500 UN Bucha de nylon s12 p/ tijolo baiano c/ parafuso / Ivasa R$ 0,51 R$ 255,00

106 400 UN Bucha de nylon s5 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,04 R$ 16,00

107 2.000 UN Bucha de nylon s6 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,05 R$ 100,00

108 1.000 UN Bucha de nylon s6 p/ tijolo baiano c/ parafuso / Ivasa R$ 0,13 R$ 130,00

109 2.000 UN Bucha de nylon s8 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,08 R$ 160,00

110 1.000 UN Bucha de nylon s8 p/tijolo baiano c/ parafuso / Ivasa R$ 0,22 R$ 220,00

VALOR TOTAL “LOTE 42 BUCHA DE NYLON”: R$ 1.081,00

DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOTE 18 LAMINA DE SERRA

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

33 100 UN Lâmina de serra p/ segueta p/ aço rápido amarela / Starret R$ 4,7799 R$ 477,99 

VALOR TOTAL “LOTE 18 LAMINA DE SERRA”: R$ 477,99

LOTE 22 REBITE DE ALUMINIO

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

42 400 UN Rebite de alumínio 3mm x 12 mm / Central R$ 0,03 R$ 12,00

43 400 UN Rebite de alumínio 4mm x 12 mm / Central R$ 0,0420 R$ 16,80

44 400 UN Rebite de alumínio 4mm x 18 mm / Central R$ 0,05 R$ 20,00

45 400 UN Rebite de alumínio 5mm x 12 mm / Central R$ 0,06 R$ 24,00

46 400 UN Rebite de alumínio 5mm x 18mm / Central R$ 0,0760 R$ 30,40

47 400 UN Rebite de alumínio 6mm x 12 mm / Central R$ 0,12 R$ 48,00

48 400 UN Rebite de alumínio 6 mm x 18mm / Central R$ 0,11 R$ 44,00

VALOR TOTAL “LOTE 22 REBITE DE ALUMINIO”: R$ 195,20

LOTE 4 CONDUITE

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

37 1.000 MT Conduíte corrugado 3/4” / Dinoplast R$ 0,52 R$ 260,00

38 1.000 MT Conduíte corrugado 1/2” / Dinoplast R$ 0,143 R$ 143,00

VALOR TOTAL “LOTE 4 CONDUITE”: R$ 403,00

LOTE 40 ROLDANAS

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

98 200 UN Roldana com prego pequeno 24x24 / Sampiet R$ 0,13 R$ 26,00

99 200 UN Roldana com prego grande 36x36 / Sampiet R$ 0,28 R$ 56,00

VALOR TOTAL “LOTE 40 ROLDANA”: R$ 82,00

LOTE 42 BUCHA DE NYLON

Item Qtdd. Unid. Descrição / Marca Vl. Unitário Vl. Total

102 500 UN Bucha de nylon s10 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,16 R$ 80,00

103 500 UN Bucha de nylon s10 p/tijolo baiano c/parafuso / R$ 0,12 R$ 60,00 

104 500 UN Bucha de nylon s12 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,12 R$ 60,00

105 500 UN Bucha de nylon s12 p/ tijolo baiano c/ parafuso / Ivasa R$ 0,51 R$ 255,00

106 400 UN Bucha de nylon s5 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,04 R$ 16,00

107 2.000 UN Bucha de nylon s6 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,05 R$ 100,00

108 1.000 UN Bucha de nylon s6 p/ tijolo baiano c/ parafuso / Ivasa R$ 0,13 R$ 130,00

109 2.000 UN Bucha de nylon s8 c/ parafuso / Ivasa R$ 0,08 R$ 160,00

110 1.000 UN Bucha de nylon s8 p/tijolo baiano c/ parafuso / Ivasa R$ 0,22 R$ 220,00

VALOR TOTAL “LOTE 42 BUCHA DE NYLON”: R$ 1.081,00

Onde se lê:
DEL VALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME  CNPJ: 46.634.291/0001-70

DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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REVOGAÇÃO DO ITEM 225 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2015
PROCESSO N° 326/2015 OBJETO: aquisição de medicamentos para atender pacientes da rede básica de saúde UBS e PSF e medicamentos constantes ou não da 
lista RENAME - Secretaria Municipal de Saúde (Sistema de Registro de Preços). Mediante a desistência das empresas COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA-
RENSELTDA. (P), CENTERMEDI COM. DE PROD.HOSP. LTDA (2°), FRAGNARI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA (3°), e da 4ª colocada 
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e, diante da manifestação da Secretaria de Saúde, ao qual salienta que 
possui estoque suficiente de tal item e que poderia ser arquivado o expediente. Diante do exposto, o Pregoeiro e Equipe de apoio opinam pela revogação do item 225( 
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 A 62 MG/ML SUSP FRASCOS 100 A 150 ML,RATIFICO e ACOLHO o referido parecer, revogando o item 225. Itapetininga, 
29 de novembro de 2016. 

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 42/2016
CONTRATADA: A. N. Pereira Transporte ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial 214/2015. PRO-
CESSO 325/2015. OBJETO: Contratação de empresa para o transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal de Educação. ADITAMENTO: Fica aditado em 25% o item 05, passando o valor de R$ 108.151,50 para 
R$ 135.189,37 e item 32 passando o valor de R$ 36.051,00 para R$ 45.063,75. Valor Total: R$ 36.050,62. ASSINATURA: 22.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 86/2014
CONTRATADA: Empresa de Ônibus Rosa LTDA. Inexigibilidade 06/2014. PROCESSO 152/2014. OBJETO: Aquisição de vale transporte urbano para os fun-
cionários da Prefeitura Municipal de Itapetininga de acordo com a Lei Complementar Nº. 74 de 13 de março de 2014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. PRORROGAÇÃO: 12 meses. VALOR TOTAL: 2.428.800,00. ASSINATURA: 30.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II e art. da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Itapetininga, 12.12.2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2016
PROCESSO Nº. 333/2016 OBJETO: Locação de imóvel para uso como residência social para a Secretaria de Planejamento com o locador Evanguelia Gkionis 
França Pereira. VALOR MENSAL DE R$ 500,00 e VALOR TOTAL de R$ 15.000,00 para o período de 30 (trinta) meses. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 
24, Inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, e pareceres da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Negócios Jurídicos. Itapetininga, 13 de 
dezembro de 2016.

CLÁUDIO CÉSAR BASSI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº. 999 de 14.01.2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2016
CONTRATADA: Simone de Melo de Almeida - ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº 267/2016. MODALIDADE: Pre-
gão Presencial Nº 175/2016. OBJETO: prestação de serviços de pavimentação com pavers modelo tijolinhos prensados coloridos e naturais (Pavimento Intertravado) 
no Calçadão José Bonifácio (Entre as Ruas Saldanha Marinho e Campos Salles)- Centro. Valor Total: R$ 29.240,00. ASSINATURA: 05.12.2016. VIGÊNCIA: 12 
meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2016
CONTRATADA: HP Serviços Médicos S/S LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº 251/2016. MODALIDADE: Cha-
mada Pública Nº 07/2016. OBJETO: Prestação de Serviços de exames de esofagogastroduodenoscopia com pesquisa de Anticorpos H. Pylori e Biópsias, e exames 
de Colonoscopia – Secretaria Municipal da Saúde. Valor Total: R$ 373.26,00. ASSINATURA: 01.12.2016. VIGÊNCIA: 12 meses.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 125/2016
Pregão Presencial 188/2016 – PROCESSO 282/2016 – OBJETO: Aquisição de material elétrico e eletrônico (Parafuso, ignitor, capacitor, chave contatora e conec-
tor) destinados à Iluminação Pública – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – Fornecedor – Elétrica 
Radiante Materiais Elétricos LTDA - EPP. Detentora dos itens 03 a 05. ASSINATURA: 29.11.2016. VIGÊNCIA: 12 meses

TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 211/2016
CONTRATADA: L. G. de Souza Barsaglia EPP. MODALIDADE: Pregão Presencial 146/2016. PROCESSO 153/2016. OBJETO: Aquisição de ar condicionado 
com instalação e mão de obra inclusa- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Administração e Finanças e Cultura e Turismo. ADITAMENTO: Fica aditado em 
19, 4441% do seu valor inicial de R$ 16.226,00 passando para R$ 19.381,00. VALOR TOTAL: 3.155,00. ASSINATURA: 05.12.2016. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 65,§ da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 129/2016
Pregão Presencial 209/2016 – PROCESSO 324/2016 – OBJETO: Aquisição de tijolo baiano e comum – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Órgão Geren-
ciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – Fornecedor – Eletro Central Comercial LTDA - ME. Detentora do item 01. ASSINATURA: 07.12.2016. VIGÊNCIA: 
12 meses

EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2016
CONTRATADA: Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. PROCESSO Nº 260/2016. 
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº. 27/2016. OBJETO: Contratação de trabalhadores braçais (Reeducandos), através da FUNAP, para realização dos servi-
ços de reforma de carteiras e cadeiras da EMEIF PROF. Adalberto Christo das Dores – Secretaria Municipal de Educação. Valor Total: R$ 4.035,00. ASSINATURA: 
19.10.2016. VIGÊNCIA: 60 dias.

TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 235/2016
CONTRATADA: AFC Empreendimentos Imobiliários LTDA. MODALIDADE: Dispensa de Licitação 25/2015. PROCESSO 319/2015. OBJETO: Locação de 
imóvel não residencial para as instalações da Central de Regulação de Urgência SAMU 192 e base Descentralizada SAMU 192 de Itapetininga para as atividades 
exclusivas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, da Secretaria Municipal de Saúde. PRORROGAÇÃO: 12 meses. REVISÃO: Fica revisado 
seu valor mensal de R$ 8.000,00 para R$ 7.500,00. VALOR TOTAL: 90.000,00. ASSINATURA: 09.12.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO DA ATA Nº 18/2016
DETENTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense. ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial 
227/2015. PROCESSO 326/2015. OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender pacientes da Rede Básica de Saúde UBS e PSF e medicamentos constantes 
ou não na lista RENAME- Secretaria Municipal de Saúde. ADITAMENTO: Troca de marca do item 160 – BUTILBROMETO de ESCOPLAMINA 20 mg + 
Dipirona 2,5 gr – Ampola com 5 ml, marca HIPOLABOR para marca HYPOFARMA. ASSINATURA: 30.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, inciso I e 
art. 65, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 10 DO CONTRATO Nº 203/2014
CONTRATADA: Engesaki Construtora e Engenharia LTDA - EPP. MODALIDADE: Tomada de Preço 16/2014. PROCESSO 198/2014. OBJETO: construção 
do CRAS (Centro de referência e assistência Social) na Vila Regina – Secretaria de Promoção Social. PRORROGAÇÃO: 90 dias. ASSINATURA: 05.12.2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 143/2016
CONTRATADA: Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária LTDA. MODALIDADE: Concorrência Pública nº. 01/2016. PROCESSO 151/2016. 
OBJETO: pavimentação nos bairros, Jardim Monte Santo, Vila Carolina e no trecho entre a Vila Carolina e o bairro Cambuí – Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços. PRORROGAÇÃO: 60 dias. ASSINATURA: 24.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

TERMOS DE PRORROGAÇÕES E ADITIVOS DOS CONTRATOS Nº 169, 215 E 224/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015
PROCESSO Nº 21/2015 OBJETO: transporte escolar para alunos das áreas urbanas e rurais das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Itapetininga – Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO: 12 meses. ADITAMENTOS: A)ADITIVO Nº 03 CONTRATO 169/2015 - CONTRATADA: 
J. G. Transporte Escolar LTDA - ME: REAJUSTE: IPCA de 8, 9750% sobre os valores: item 17: de R$ 50.354,85 para R$ 54.763,80 e item 33: de R$ 16.784,95 para 
R$ 18.254,60. VALOR TOTAL: R$73.018,40. ASSINATURA: 30.09.2016; B)ADITIVO Nº 02 CONTRATO 215/2015 - CONTRATADA: Kátia M. de L. Pedote 
ME: REAJUSTE: IPCA de 8,9750% sobre os valores: do item 55: de R$ 92.488,50 para R$ 100.782,63 e item 44: de R$ 30.829,50 para R$ 33.594,21. ASSINATU-
RA: 09.11.2016, FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 8, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. C) ADITIVO 01 DO CONTRATO nº 224/2015 
– CONTRATADA: Venâncio & Rossi Transportes LTDA – ME: REAJUSTE: ICPCA de 8, 4764% sobre o valores: item 01: de R$89.206,65 para R$96.766,8390, 
item 56: de R$ 29.735,55 para R$32.255,6130, item 02: de R$103.104,7875 para R$111.841,2214, item 28: de R$34.368,2625 para R$37.280,4071, item 03: de 
R$100.941,75 para R$ 109.495,6931, item 29: de R$33.647,25 para R$36.498,5644, item 27: de R$106.842,45 para R$115.896,7095 e item 42: de R$35.614,15 
para R$ 38.632,2365. VALOR TOTAL: R$578.667,29. ASSINATURA: 18.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, III e 57, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 73/2015
CONTRATADA: Transporte Adrianetto LTDA ME. MODALIDADE: Pregão Presencial 54/2015. PROCESSO 38/2015. OBJETO: transporte escolar através de 
veículo adaptado com capacidade mínima de 04 lugares – Secretaria Municipal de Educação. CORREÇAO: Onde se lê: Item 01 – Correção do valor por KM de R$ 
2,44 para o valor de R$ 2,65 passando o valor total de R$ 161.722,00 para R$ 175.695,00, sendo a quilometragem total de 63.000 km; Leia – se: Item 01 - Correção 
de valor R$ 2,44 para o valor de R$ 2,65 passando o valor de R$ 161.722,00 para R$ 175.695,00, sendo a quilometragem total de 63.300 km. ASSINATURA: 
22.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

TERMO ADITIVO 06 DO CONTRATO Nº 60/2012
CONTRATADA: Vivaweb Internet LTDA ME. MODALIDADE: Pregão Presencial 29/2012. PROCESSO 56/2012. OBJETO: Prestação de serviços de cria-
ção e desenvolvimento de site para a Prefeitura Municipal de Itapetininga – Secretaria Municipal de Gabinete. PRORROGAÇÃO: 06 meses. VALOR TOTAL: 
R$9.565,18. ASSINATURA: 30.11.2016. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 119/2016
Pregão Presencial 42/2016 – PROCESSO 57/2016 – OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, perecíveis e lanches para as Unidades Escolares 
Municipais – Setor de Alimentação Escolar – Secretaria Municipal de Educação. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – Fornecedor – Comercial 
Gordes LTDA - EPP. Detentora dos itens 05, 08, 21 e 24. ASSINATURA: 18.11.2016. VIGÊNCIA: 12 meses.

EXTRATOS DE TERMOS DE REGISTRO DE PREÇOS DA ATA Nº 122/2016
Pregão Presencial 174/2016 – PROCESSO 265/2016 – OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios – Setor de Alimentação Escolar – Secretaria Municipal de 
Educação. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – ASSINATURA: 25.11.2016. VIGÊNCIA: 12 meses DETENTORAS: A) Eletro Central 
Comercial LTDA – ME: itens 50 e 112; B)São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos – ME: item 56; C) Felipe da Silva Oliveira – ME: itens 15, 63, 77, 105 
e 120; D)Marka Serviços e Comércio LTDA EPP: itens 61, 68 e 123; E) L.G.M. Com. E Rep. de Produtos Alimentícios em Geral: itens 66, 71, 73, 74, 82, 102, 109, 
118, 121 e 122; F) Hosana Com. E Rep. de Produtos Alimentícios em Geral. Detentora dos itens 12 e 93. 

EXTRATOS DE TERMOS DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 124/2016
Pregão Presencial 144/2016 – PROCESSO 155/2016 – OBJETO: Aquisição de produtos de higiene pessoal para uso nas Unidades Escolares de Ensino Infantil– Se-
cretaria Municipal de Educação. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – ASSINATURA: 28.11.2016. VIGÊNCIA: 12 meses. DETENTORAS: 
A)Sandro José de Paiva & CIA LTDA EPP: itens 01 e 11; B) Ana Carolina Vieira de Queiroz Costa – ME: itens 08 e 18; C) Leandro Martins Vieira – ME: itens 09, 
16 e 19; D)Rodrigo Tonelotto – EPP: itens 06 e 07.

EXTRATOS DE TERMOS DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 127/2016
Pregão Presencial 178/2016 – PROCESSO 270/2016 – OBJETO: Aquisição de medicamentos para pacientes oriundos judiciais. Órgão Gerenciador: Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. ASSINATURA: 01.12.2016. VIGÊNCIA: 12 meses. DETENTORAS: A) Atons do Brasil Distribuidora Hospitalares LTDA: itens 06, 
08, 09 e 13; CM Hospitalar S.A: itens 03 e 05; C)CM hospitalar S.A: item 15.
Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 212/2016
Processo n° 328/2016, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE E 
APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – EXCLUSIVO PARA ME (MICROEMPRESA) E EPP (EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), realizado conforme ata de sessão pública, datada de 09 de dezembro de 2016, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado para as proponentes:

IPIRANGA ELETRICA HIDRAULICA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP
       CNPJ: 00.847.518/0001-65

Item Quant. Unid. Descrição Vl. Unitário Vl. Total

1 50,0000 FR COLA PVC  - EMBALAGENS DE 175 GRS R$7,90 R$395,00

2 100,0000 UN TORNEIRA PARA JARDIM - METAL R$16,50 R$1.650,00

5 50,0000 UN TEE PVC 3/4’’ - MARROM R$0,69 R$34,50

6 100,0000 UN TORNEIRA LONGA P/ PIA 3/4 - EM METAL R$29,90 R$2.990,00

8 50,0000 UN LUVAS 1 1/2” - AGUA R$2,46 R$123,00

9 50,0000 UN VASO SANITARIO R$86,90 R$4.345,00

12 50,0000 UN LUVA PVC MARROM - 3/4” R$0,59 R$29,50

13 100,0000 UN TUBO LIGAÇÃO FLEXIVEL COM SPUDE P/ VASO SANITÁ-
RIO 

R$8,40 R$840,00

14 50,0000 UN ADAPTADOR PVC MARROM - 3/4” R$0,47 R$23,50

15 30,0000 BR TUBO PVC BRANCO ESGOTO - 4” X 6,00 MTS R$33,90 R$1.017,00

17 30,0000 BR TUBO PVC BRANCO ESGOTO - 1.1/2” X 6,00 MTS R$16,40 R$492,00

18 50,0000 UN CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - 9 LTS - NA COR BRAN-
CA

R$23,40 R$1.170,00

19 50,0000 UN REGISTRO DE GAVETA - 3/4” R$22,90 R$1.145,00

21 50,0000 UN ADAPTADOR PVC MARROM - 1.1/2” R$1,91 R$95,50

22 100,0000 UN VALVULA DE METAL PARA LAVATÓRIO R$10,90 R$1.090,00

23 100,0000 UN VALVULA DE METAL AMERICANA R$17,90 R$1.790,00

27 30,0000 UN REGISTRO DE GAVETA - 1.1/2” R$69,90 R$2.097,00

29 30,0000 UN FRANJA PVC MARROM - 3/4” R$4,90 R$147,00

30 30,0000 UN FRANJA PVC MARROM - 1.1/2” R$9,40 R$282,00

33 15,0000 UN MICTÓRIO R$179,90 R$2.698,50

36 30,0000 UN COTOVELO -  4 POLEGADAS PARA ESGOTO R$3,18 R$95,40

37 30,0000 UN COTOVELO - 2 POLEGADA PARA ESGOTO R$1,31 R$39,30

39 100,0000 UN ASSENTO SANITARIO -  NA COR BRANCA R$14,90 R$1.490,00

40 20,0000 UN COTOVELO 6¨-ESGOTO R$19,90 R$398,00

42 100,0000 UN SIFAO UNIVERSAL R$3,95 R$395,00

43 30,0000 UN TEE 2-ESGOTO - 2 POLEGADAS PARA ESGOTO R$3,14 R$94,20

44 30,0000 UN TEE 1 1/2-ESGOTO R$1,41 R$42,30

45 20,0000 UN TEE.. - TEE DE PVC DE 6 POLEGADAS R$27,87 R$557,40

46 30,0000 UN TEE.. - 4 POLEGADAS PARA ESGOTO R$6,79 R$203,70

47 50,0000 UN TEE.. - 1 1/2 MARROM R$3,94 R$197,00

48 100,0000 UN FLEXIVEL 40 cm  PARA LAVATORIO R$3,27 R$327,00

49 50,0000 UN COTOVELO 3/4 MARRON R$0,37 R$18,50

50 30,0000 UN COTOVELO  1 1/2 ESGOTO R$1,30 R$39,00

53 100,0000 UN TORNEIRA BICA MOVEL DE MESA METAL R$37,90 R$3.790,00

VALOR TOTAL: R$ 30.141,30

MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE – ME CNPJ: 03.229.777/0001-10

Item Quant. Unid. Descrição Vl. Unitário Vl. Total

3 50,0000 UN MASSA EPOXI - 250GR R$10,00 R$500,00

4 300,0000 UN PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO R$1,50 R$450,00

7 50,0000 UN VALVULA HIDRA - completa (com acabamento e adapta-
dor)

R$113,00 R$5.650,00

10 50,0000 UN BARRA TUBO DE PVC - 3/4 marrom R$10,00 R$500,00

11 50,0000 UN BARRA TUBO DE PVC - 1 1/2 MARROM R$32,00 R$1.600,00

16 30,0000 BR TUBO PVC BRANCO ESGOTO - 2” X 6,00 MTS R$25,00 R$750,00

20 50,0000 UN REGISTRO DE GAVETA - 1/2” R$16,00 R$800,00

24 30,0000 BR TUBO PVC BRANCO ESGOTO 6” X 6,00 MTS R$85,00 R$2.550,00

28 30,0000 UN REGISTRO DE CANOPLA - 3/4” R$29,00 R$870,00

41 100,0000 UN REPARO VALVULA HIDRA ORIGINAL R$30,40 R$3.040,00

52 100,0000 UN TORNEIRA P/ LAVATORIO METAL R$23,00 R$2.300,00

VALOR TOTAL R$ 19.010,00

Os itens 34, 35 e 38 foram considerados desertos por não haver proposta pelos licitantes. 
Os itens 25, 26, 31, 32 e 51 foram considerados fracassados.
O valor total do Pregão Presencial nº 212/2016 é de R$ 49.151,30 (quarenta e nove mil cento e cinquenta e um reais e trinta centavos).     Itapetininga, 12 de dezembro 
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de 2016.

CLÁUDIO CESAR BASSI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto 999, 14/01/13.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 191/2016
PROCESSO Nº. 283/2016. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA E GARRAFA DE AGUA MI-
NERAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E GABINETE (COTA RESERVADA).
Fica retificado a publicação  na edição nº 556 do Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga do dia 22.10.2016, na pág. 17, em  virtude do erro de digitação, 
conforme segue:
Onde se lê:
MÁRCIO APARECIDO NUNES ITAPETININGA – ME  CNPJ: 20.800.163/0001-66

Item Qtdd. Unid. Tipo Cota Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

7 135 UN Aberta Galão de agua 20 litros - para a Universidade 
Aberta do Brasil - UAB - água natural, sem 
gás, acondicionada em garrafões de polipropi-
leno, tampa de pressão e lacre, em conformida-
de com as exigências sanitária e de saúde, data 
de fabricação impressa na própria embalagem.

Copágua R$ 3,69 R$ 798,15

18 300 UN Reservada Galão de água 20 litros - para os setores da se-
cretaria de educação - água natural, sem gás, 
acondicionada em garrafões de polipropileno, 
tampa de pressão e lacre, em conformidade 
com as exigências sanitária e de saúde, data 
de fabricação impressa na própria embalagem.

Copágua R$ 3,69 R$ 1.170,00

Leia-se:
MÁRCIO APARECIDO NUNES ITAPETININGA – ME   CNPJ: 20.800.163/0001-66

Item Qtdd. Unid. Tipo Cota Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

7 135 UN Aberta Galão de agua 20 litros - para a Universidade 
Aberta do Brasil - UAB - água natural, sem 
gás, acondicionada em garrafões de polipropi-
leno, tampa de pressão e lacre, em conformida-
de com as exigências sanitária e de saúde, data 
de fabricação impressa na própria embalagem.

Copágua R$ 3,69 R$ 498,15

18 300 UN Reserva-
da

Galão de água 20 litros - para os setores da se-
cretaria de educação - água natural, sem gás, 
acondicionada em garrafões de polipropileno, 
tampa de pressão e lacre, em conformidade 
com as exigências sanitária e de saúde, data 
de fabricação impressa na própria embalagem.

Copágua R$ 3,69 R$ 1.107,00

2 – ficam mantidas as demais disposições publicadas. A presente retificação estará disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da 
modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO E DIRETOR.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 184/2016
PROCESSO Nº. 248/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 MESES 
- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP),

Fica retificado o presente termo de homologação da Prefeitura de Itapetininga, em  virtude do erro de digitação referente a marca do produto, conforme segue:
Onde se lê:
2) DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
CNPJ: 11.873.297/0001-16

Item Qtdd. Unid. Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

2 1 Fr SORO AGLUTINANTE ANTI - SALMONELLA PO-
LIVALENTE FLAGELAR - FRASCO COM 3 ML. 
- Para identificação das Salmonellas em rotina, de acor-
do com recomendações de Edwards e Ewing (contendo 
anticorpos contra os antígenos H: a, b, c, d, i, 1, 2, 5). 
No rotulo nº do lote, validade, reg. M.S. Bula com ins-
truções de uso.

Interkit /
Interteck

R$ 191,00 R$ 191,00

Leia-se:
2) DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA                CNPJ: 11.873.297/0001-16

Item Qtdd. Unid. Descrição Marca Vl. Unitário Vl. Total

2 1 Fr SORO AGLUTINANTE ANTI - SALMONELLA POLI-
VALENTE FLAGELAR - FRASCO COM 3 ML. - Para 
identificação das Salmonellas em rotina, de acordo com 
recomendações de Edwards e Ewing (contendo anticorpos 
contra os antígenos H: a, b, c, d, i, 1, 2, 5). No rotulo nº 
do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso.

PROBAC DO 
BRASIL

R$ 191,00 R$ 191,00

Ficam mantidas as demais disposições publicadas. A presente retificação estará disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da 
modalidade Pregão Presencial. Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO E DIRETOR

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 219/2016
PROCESSO Nº. 349/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ 712-C - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – EXCLUSIVO PARA ME E EPP.
Fica o edital retificado nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ: CONDIÇÕES e EXIGÊNCIAS DO ANEXO I:
Os serviços deverão ser prestados com qualidade, devendo o licitante vencedor cumprir integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial as da ABNT 
NBR 13032 e 15831.
A garantia de serviço de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. 
3 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.
4- Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços 
ou condições do local;
5- O prazo para a execução da retífica completa será de até 10 (dez) dias contados a partir da data da ordem de serviço;
6- A autorização para a retirada do motor só será expedida após a emissão da respectiva nota de empenho;
7- O Motor deverá ser retirado e entregue instalado, regulado e em pleno funcionamento, com revisão da parte elétrica;
8- As peças necessárias para a montagem do motor deverão ser originais ou de 1ª linha;
9- Os óleos e filtros para as revisões de garantia serão fornecidos pela contratada, devendo incluir os custos no serviço contratado;
10- Toda e qualquer despesa referente à assistência técnica ou revisão dos motores, correrão por conta da contratada;
11- Fica facultado à Prefeitura, o envio de funcionário para acompanhar em qualquer fase, o andamento do serviço contratado; 
12- Antes da montagem do motor, a Prefeitura deverá ser comunicada para o envio de funcionário(s) para a conferência das peças as serem utilizadas pela contratada;
13- No ato da entrega do motor retificado a contratada deverá fornecer a relação de todas as peças substituídas, bem como suas respectivas marcas além da relação 
dos serviços executados no motor;
14- Importante: todas as peças necessárias para a montagem e perfeito funcionamento do motor deverão ser fornecidas pela contratada;
15- Todas as peças danificadas que foram retiradas do motor, não poderão se levadas pela contratada, deverão ser apresentadas pela contratada quando da entrega do 
motor para fins de vistoria e recebimento dos serviços;
16- A assistência técnica no período de garantia deverá ser prioritária, a partir da notificação por escrito feita pelo Almoxarifado da Educação, sendo facultado a 
utilização de correio eletrônico para o envio da notificação;
17- A despesa com a execução do serviço de que trata este edital está estimada no valor total de R$ 6.414,62 (seis mil quatrocentos e quatorze e sessenta e dois 
centavos).

Leia-se: CONDIÇÕES e EXIGÊNCIAS DO ANEXO I:
Os serviços deverão ser prestados com qualidade, devendo o licitante vencedor cumprir integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial as da ABNT 
NBR 13032 e 15831.
A garantia de serviço de no mínimo 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. 
3. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.
 4. Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços 
ou condições do local;

5. As peças necessárias deverão ser originais ou de 1ª linha;
6. Toda e qualquer despesa referente à assistência técnica correrão por conta da contratada;
7. A assistência técnica no período de garantia deverá ser prioritária, a partir da notificação por escrito feita pelo Almoxarifado da Educação, sendo facultado a 
utilização de correio eletrônico para o envio da notificação;
8. A despesa com a execução do serviço de que trata este edital está estimada no valor total de R$ 6.414,62 (seis mil quatrocentos e quatorze e sessenta e dois 
centavos).
**PELA PRESENTE RETIFICAÇÃO DO EDITAL. Ficam mantidas as demais disposições do edital de abertura do Pregão Presencial nº 219/2016 e o edital com 
a retificação estão disponíveis no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial. Itapetininga, 09 de dezembro de 2016.

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO

EDITAL DE: NOTIFICAÇÃO DE OBRAS INDIVIDUAL
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da Notificação de Obras Individual 463/2016 para a obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição 
municipal n. OB00007707 e do CPF/CNPJ n. 072.161.448-56, com o ramo de atividade de “Execução por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras 
de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terra-
planagem.” com paradeiro desconhecido no município, através de arbitramento fiscal de acordo com o inciso II do artigo 133 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003, Código Tributário Municipal, e Artigo 148 do CTN (Código Tributário Nacional) lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966 e decreto nº 1.198 de 19 
de fevereiro de 2014, no valor de R$ 246,50 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), mais os respectivos acréscimos legais, devido à falta de recolhi-
mento de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), correspondente ao Termo de Inicio de Ação Fiscal protocolado sob o n. 13.473 de 19 de março de 
2015, proveniente da prestação de serviços conforme subitem 7.02 da lista de serviços constante no artigo 84 da Lei Complementar n. 13 de 29 de dezembro de 2003.
- Fica, dessa forma, o contribuinte NOTIFICADO, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima mencionados, devidamente atualizados, 
ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos artigos 374 a 376 da Lei Complementar n. 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão 
objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 
Itapetininga/SP, 14 de dezembro de 2016.

LUIZ CARLOS CARDOSO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

LEI Nº 6.170, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre alteração dos anexos da Lei nº 5.803, de 27 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017), e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 88/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os anexos da Lei nº 5.803, de 27 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual para o Período 2014/2017) passam a vigorar de acordo com os anexos desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

Os anexos da presente Lei encontram-se a disposição no Departamento de Contabilidade

LEI Nº 6.171, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício de 2017.
(Projeto de Lei nº 89/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas, para a elaboração do orçamento do Município de Itapetininga relativo ao exercício 2017, as Diretrizes Gerais de que trata este Capítulo, 
atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), na Lei Orgânica do Município – LOM e nos demais atos dos órgãos competentes do Governo 
Federal, do PPA 2014-2017 e do disposto nesta Lei, compreendendo:
I. As prioridades e as metas da administração pública municipal;
II. A estrutura e organização dos orçamentos;
III. As diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
IV. As disposições relativas à dívida pública municipal;
V. As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
VI. As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
VII. As disposições finais.
Parágrafo Único. A elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º A metodologia e a memória de cálculo das metas anuais são apresentadas nos anexos a seguir listados:
Anexo A – Receitas;
Anexo B – Despesas;
Anexo C – Resultado Primário;
Anexo D– Resultado Nominal;
Anexo E – Montante da Dívida Pública; 
Art. 3º Integram também esta Lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos estabelecidos pelos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 101/00.
§ 1º. O Anexo de Metas Fiscais apresenta as metas de receita, despesa, resultado nominal e primário e dívida pública, detalhado conforme segue:
Anexo I – Metas Anuais;
Anexo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Anexo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Anexo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Anexo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos;
Anexo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
Anexo VII – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita;
Anexo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
Anexo IX – Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria.
§ 2º. O Anexo de Riscos Fiscais apresenta os passivos contingenciais e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com a indicação das providências compen-
satórias a serem tomadas pelo Poder Executivo caso se concretizem em 2016.
CAPÍTULO II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 4º As prioridades e objetivos da Administração Municipal para o exercício de 2017, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do 
Município e as de funcionamento dos Órgãos que integram o Orçamento, são as especificadas no Anexo de Descrição dos Programas Governamentais, no Anexo de 
Valores por Programas e no Anexo de Valores por Ação, as quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária para o exercício de 2017, 
não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.
CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Art. 5º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária de 2017, serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se 
refere.
Art. 6º A estrutura que servirá de base para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 deverá obedecer à forma constante no Plano Plurianual 2014-
2017, atualizada nos termos da legislação municipal.
Parágrafo único. É facultado, a critério da Secretaria de Administração e Finanças, o desdobramento ou agrupamento das unidades e subunidades orçamentárias para 
racionalizar os controles orçamentário e financeiro quando da elaboração da proposta orçamentária.
Art. 7º A Secretaria de Administração e Finanças encaminhará para as secretarias municipais, as orientações e os parâmetros para elaboração da proposta orçamentá-
ria para o exercício de 2017, visando à posterior consolidação das informações recebidas para a edição final do Projeto de Lei Orçamentária de 2017. 
§ 1º O detalhamento das despesas será feito por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento econômico, função, sub- 
função, programa, projeto, atividade e operação especial. 
§ 2º As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividade específica sob denominação que permita a sua clara identificação.
§3º As despesas com Educação e Saúde serão objeto de anexo específico na Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e conterão a base de cálculo para a respectiva 
aplicação mínima constitucional, com os demonstrativos das despesas, inclusive as vinculadas às outras fontes de recursos.
§ 4º A Lei Orçamentária poderá incluir novos projetos somente após adequadamente atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conser-
vação do patrimônio público.
§ 5º Para prever os dispêndios com investimentos, os responsáveis pelas secretarias priorizarão as obras e os projetos já iniciados, tecnicamente recomendados para 
continuidade no próximo exercício. 
§ 6º Para os efeitos do § 3º do artigo 16 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, entendem-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapas-
se R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para obras e serviços de engenharia e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para aquisição de bens e prestação de serviços. 
§ 7º As secretarias deverão informar as estimativas das receitas vinculadas para o exercício de 2017, oriundas de transferências fundo a fundo, convênios e outras 
modalidades de transferências destinadas à aplicação relacionada aos programas e ações sob sua responsabilidade, com a devida memória e metodologia de cálculo, 
para compor a estimativa de receita municipal que será disponibilizada na forma e no prazo estabelecido no § 1º do artigo 16 desta Lei.
§ 8º O prazo final para devolução das programações de despesas à Secretaria de Finanças e Administração, devidamente detalhadas nos termos do § 1° deste artigo, 
é 05 de setembro de 2016.
Art. 8º A Câmara Municipal remeterá ao Poder Executivo, até o dia 05 de setembro de 2016, a solicitação de previsão de transferência financeira a ser contemplada 
no projeto de lei orçamentária de 2016, visando a sua execução orçamentária e financeira naquele exercício, nos termos da legislação vigente.
Art. 9º A Lei Orçamentária para o exercício de 2017 não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa e obedecerá ao disposto na Lei n° 
4.320, de 17 de março de 1964, à Constituição Federal e à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, e será elaborada de forma compatível com o processo 
de planejamento permanente, com a descentralização administrativa e a participação comunitária e conterá: 
I - a Reserva de Contingência que corresponderá a, no mínimo, 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida;
II - o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social.
Art. 10 É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
Art. 11 A Lei Orçamentária obedecerá aos princípios de:
I - prioridade de investimentos nas áreas sociais;
II - austeridade na gestão dos recursos públicos;
III - modernização na ação governamental;
IV - equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.
Art. 12 A discriminação da despesa, quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e 
elemento econômico, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001 e atualizações.
Art. 13 A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução, de modo a evidenciar o custo 
das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.
Art.14 As ações priorizadas na Lei Orçamentária de 2017, financiadas total ou parcialmente com recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de cré-
dito, alienação de bens e outras receitas vinculadas, só serão executadas se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante 
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ingressado ou garantido. 
Art.15 O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar ou transferir dotações orçamentárias, créditos adicionais suplementares em até 20% (vinte 
por cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária para o exercício de 2017.
Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária do exercício de 2017, operações de crédito nas espécies, limites e condições 
estabelecidas em Resolução do Senado Federal pertinente e em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 2000.
Art. 17 O Projeto de Lei Orçamentária relativo ao exercício de 2017 deverá assegurar os princípios de justiça social, inclusive tributária, de controle social, de trans-
parência e de capacidade contributiva na elaboração e execução do orçamento.
Art. 18 Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e discussão do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017 por meio de au-
diências públicas, sendo uma, no mínimo, promovida pelo Poder Executivo durante a fase de elaboração, e mais uma no mínimo, promovida pelo Poder Legislativo 
durante a fase de tramitação e discussão do Projeto de Lei na Câmara Municipal.
Art. 19 Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, bem como durante a sua execução, a Administração Municipal evidenciará o equilíbrio das contas públicas, 
considerando sempre tanto a real situação financeira, quanto o cumprimento das vinculações constitucionais e legais, a necessidade de prestação adequada de servi-
ços públicos e as metas fixadas para o exercício de 2017. 
Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade das esferas de governo Federal e Estadual, desde que haja recursos orçamen-
tários disponíveis, base constitucional ou legal, e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres.
Parágrafo único. A cessão de funcionários para outras esferas de governo independe do cumprimento das exigências do caput, desde que não sejam admitidos para 
esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de 
educação, saúde e assistência social.
Art. 21 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos às entidades privadas sem fins lucrativos ou do terceiro setor, de caráter social, filantrópico e bene-
ficente, desde que comprovada a sua regularidade cadastral junto aos órgãos competentes dos três níveis de governo e consignado no Termo de Convênio ou outro 
instrumento as metas e indicadores de atendimento, existente e futuro, a partir das quais serão elaborados os respectivos projetos.
§1º. A destinação de recursos estabelecida no caput será consignada em legislação específica, desde que atendidos os seguintes requisitos simultaneamente:
I - não constituam patrimônio de indivíduo;
II - estejam com a prestação de contas anual e com outras obrigações acessórias regularizadas.
§2º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de 
verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 22 Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária para o exercício de 2017, o Poder Executivo estabelecerá por meio de Decreto:
I –  a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo, de modo a compatibilizar a realização de despesas de cada 
secretaria ao efetivo ingresso das receitas municipais; 
II – as metas bimestrais para a realização das receitas estimadas;
§ 1º O repasse de recursos financeiros do Poder Executivo para o Poder Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso de 
que trata o Inciso I deste artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 15 (quinze) de cada mês. 
§ 2º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas, em comparação às metas estabelecidas nos termos 
do inciso II deste artigo, capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, fica os Poderes Executivo e Le-
gislativo autorizados a promover o contingenciamento orçamentário, a revisão de despesas a serem realizadas e a limitação de reservas orçamentárias, de empenhos 
e de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados almejados, respeitada a autonomia constitucional e de competência entre os 
Poderes, por meio de atos próprios a serem editados nos trinta dias subsequentes ao encerramento do bimestre em que a receita arrecadada for menor que a estimada.
§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no § 2º deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível 
para empenho e movimentação financeira.
§ 4º Na limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira de que trata o § 2º deste artigo, serão adotados critérios que produzam o menor impacto 
possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.
§ 5º As despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais, 
não serão objeto de limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira de que trata o § 2º deste artigo. 
§ 6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, 
obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 7º Na ocorrência de calamidade pública, será dispensada a obtenção dos resultados fiscais programados, inclusive as limitações estabelecidas no § 2º deste artigo, 
enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§ 8º A limitação de reservas, de empenhos e de movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação da receita objeto do § 2º deste 
artigo se reverta nos bimestres seguintes, mediante atos próprios a serem editados pelos Poderes Executivo e Legislativo, respeitada a autonomia constitucional entre 
os Poderes da República.
Art. 23 Para atender ao disposto na alínea “e” do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo 
adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações 
e programas estabelecidos.
Art. 24 As transferências de que trata o caput do artigo 26 e seu §2º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 deverão ser precedidas de autorização legislativa e 
apresentarão a formalização de instrumentos contendo as obrigações e deveres das partes, bem como outros aspectos de legislação específica relacionada à natureza 
da despesa que será financiada por essas transferências.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS
Art. 25 Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos artigos 19 a 23, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e cumpridas às exigências previstas 
nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:
I - concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração das estruturas de carreiras e do regime de emprego 
público, nos termos da legislação municipal específica e em consonância com a Constituição Federal;
II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;
III -  revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cujo percentual será definido em lei específica.
§ 1º. Para o Poder Legislativo, os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se forem observados adicionalmente os limites fixados nos 
artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.
§ 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a contratação de horas extras pelos Poderes 
Executivo e Legislativo somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de 
extrema gravidade, devidamente reconhecidas pela expedição de ato próprio do respectivo Chefe do Poder.
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 26 A estimativa da receita que constará do projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos 
tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequentes aumento das receitas próprias.
§ 1º A estimativa da receita levará em consideração o impacto de alteração na legislação tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa 
distribuição de renda.
§ 2º A receita pública será estimada, nos termos preconizados pelo artigo 12 e parágrafos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, considerando os 
seguintes fatores:
a)  comportamento da arrecadação nos 03 exercícios financeiros anteriores;
b)  comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2016;
c)  índice de participação na distribuição do ICMS, fixado para 2016 e, se estiver apurado, o provisório para 2017;
d)  alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2016;
e)  projeção da taxa de crescimento econômico para o ano de 2017;
f)  índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2016 com análise da conjuntura econômica e política fiscal do país; 
Art. 27 As alterações propostas na legislação tributária das quais resultarem acréscimos de receita poderão ensejar a inclusão desses acréscimos, de maneira desta-
cada, na previsão de receita, propiciando a fixação de despesas em igual montante, observada a vedação de que trata o artigo 7º, § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64.
Parágrafo único. As alterações propostas na legislação tributária de que trata o caput deste artigo poderão versar sobre:
I - o ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do País;
II - a adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto 
tributário da economia nacional;
III - a modernização e simplificação do sistema tributário do Município;
IV -  a atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município, objetivando a modernização do cadastro físico; 
V -  a revisão da legislação relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inclusive das suas alíquotas, da base de cálculo, da forma de cálculo 
e das condições de pagamento; 
VI -  a revisão e atualização da legislação relativa à Contribuição de Melhoria decorrente de obras públicas; 
VII - a revisão de isenções, remissões e benefícios fiscais dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal; 
VIII - a revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia e taxas do Município, para manter o interesse público e a justiça fiscal; 
IX -  a correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do Município; 
X - a criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município; 
XI -  revisão da legislação relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), bem como das taxas e preços públicos;
XII - revisão e atualização da legislação municipal para permitir redução dos custos administrativos decorrentes dos processos de lançamento, arrecadação, controle 
e cobrança dos tributos e outras receitas municipais, visando facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e acessórias pelos contribuintes, a redução da inadim-
plência e o fortalecimento do financiamento das políticas públicas municipais.  
Art. 28 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só será promovida se atendidas às exigências 
do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e depois de cumpridas as condições previstas nos incisos I e II do citado artigo.
CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29 Se a publicação da Lei Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo ocorrer depois de encerrado o exercício 
de 2016, fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a realizarem despesas fixadas na proposta original do Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo 
ao Poder Legislativo, observado o limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total da despesa fixada para o exercício de 2017. 
§ 1º. Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, as providências e prazos de que trata o artigo 23 serão efetivadas após a publicação da Lei Orçamentária 
de 2017.
§ 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por Decreto para promover 
ajustes orçamentários em obediência aos dispositivos anteriormente fixados na presente lei, sem onerar o limite estabelecido no artigo 15 desta lei.
Art. 30 A realização de despesas deverá condicionar-se ao sistema de controles institucionalizados que permitam assegurar o adequado domínio do controle geral 
e analítico da execução orçamentária e o rápido atendimento às necessidades da população, com vistas a uma maior eficiência na administração orçamentária e 
financeira da municipalidade.
Art. 31 As emendas ao projeto de lei orçamentária durante a tramitação no Poder Legislativo deverão ser compatíveis com o Plano Plurianual vigente e conter os 
recursos necessários para cobertura, excluídos os que venham a incidir em anulação de despesas referentes à dotação para pessoal e encargos sociais, à amortização 
e encargos da dívida, aos precatórios judiciais de qualquer natureza e às despesas que se constituam em obrigações constitucionais, legais ou de convênios e outros 
ajustes.
Art. 32 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir por decreto, no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares em até 20% (vinte por 
cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária para o exercício de 2017.
Art. 33 Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior 
eficiência e eficácia ao poder público municipal.
Art. 34º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

Os anexos da presente Lei encontram-se a disposição no Departamento de Contabilidade

LEI Nº 6.172, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
“Estima a receita e fixa a despesa do município de Itapetininga para o exercício de 2017 e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 90/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo)

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Itapetininga para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:
 O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta.
O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta.
Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 436.850.000.00 (quatrocentos e trinta seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).
Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, desdobrada nas estimativas constantes dos anexos da presente Lei, sintetizada no quadro a seguir:

RECEITAS CORRENTES R$ 447.071.600.00 

RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.328.400.00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 23.590.000.00

(-) DEDUÇÃO P/CONTRIBUIÇÃO DO FUNDEB R$ 36.140.000.00  

TOTAL GERAL R$ 436.850.000.00

Art. 4º A despesa do Município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 436.850.000.00 (quatrocentos e trinta seis milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), 
sintetizada nos quadros a seguir:
Por categoria econômica:

DESPESAS CORRENTES R$ 399.057.000.00

DESPESAS DE CAPITAL R$ 32.050.400.00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 5.742.600.00    

TOTAL GERAL R$ 436.850.000.00

Por Órgãos de Governo:

1 – PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR – R$

Secretaria Municipal de Gabinete 
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Planejamento
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Promoção Social
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento
TOTAL

R$ 3.945.000,00
R$ 290.000.00
R$ 920.000.00
R$ 1.020.000.00
R$ 61.226.600.00
 R$ 124.397.000.00
R$ 112.466.000.00
R$ 15.110.000.00
R$ 8.183.400.00
R$ 33.785.000.00
R$ 5.900.000.00
R$ 5.195.000.00
R$ 4.140.000.00
R$ 2.677.000.00
R$ 379.255.000.00

2 - PODER EXECUTIVO – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL R$ 46.850.000.00

3 - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL R$ 10.745.000.00

TOTAL R$ 436.850.000.00

Art. 5º A parcela da despesa do orçamento da Seguridade Social que exceder a receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal.
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir por decreto, no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares em até 20% (vinte por 
cento) da despesa total fixada na Lei Orçamentária para o exercício de 2017.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária do exercício de 2017, operações de crédito nas espécies, limites e condições 
estabelecidas em Resolução do Senado Federal pertinente e em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 2000 e nas Diretrizes Orça-
mentárias para 2017.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a promover, nos termos da presente Lei, as revisões dos valores dos quadros das metas fiscais da receita, da despesa, dos 
resultados primário e nominal, dos programas e ações referentes ao exercício de 2017 estabelecidos no Plano Plurianual 2014-2017 e nas Diretrizes Orçamentárias 
para 2017.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

Os anexos da presente Lei encontram-se a disposição no Departamento de Contabilidade

LEI Nº 6.173, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016
Dá o nome do senhor Aristides Rufino de Moura à Estrada Municipal que especifica e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 102/2016, de autoria do Vereador André Luiz Bueno)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Estrada Municipal Aristides Rufino de Moura a Estrada municipal sem denominação, localizada nas proximidades do Bairro da 
Chapada Grande, com início no km 156 da Rodovia Raposo Tavares e com término na mesma Rodovia, com largura de 8,00 metros (em média) e extensão de 
600,00 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos treze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.174, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
“Autoriza a abertura de crédito especial, e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 106/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial no valor de até R$ 1.000.000.00 (Um milhão de reais), no orçamento vigente, na Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, com finalidade de aquisição de um imóvel na rua Dr. Virgílio de Rezende nº 836, centro, para funcionamento do Ministério 
do Trabalho e Emprego.
Art. 2º O recurso no valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais) para abertura do crédito especial será o excesso de arrecadação a verificar no exercício, através 
do repasse do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orça-
mentárias 2016 (Lei Municipal nº 6.067, de 14 de dezembro de 2015).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.175, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
“Autoriza o Município de Itapetininga a adquirir imóvel a ser destinado a abrigar a Gerencia Regional do Trabalho e Emprego – GRTE, do Ministério do Trabalho 
e Emprego e dá outras providências.”
(Projeto de Lei nº 107/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Itapetininga autorizado a adquirir por via judicial ou amigável, mediante escritura pública, imóvel localizado na Rua Dr. Virgilio de 
Rezende, 836, Centro, neste Município, de propriedade da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Itapetininga, sob a Matrícula nº 7.192-2, com as seguintes medidas e confrontações:-
“Imóvel: o prédio n. 836 da Rua Dr. Virgilio de Rezende, desta cidade e 2º subdistrito, constituído de casa de morada, e respectivo terreno no qual existe outra edifi-
cação constituída de um prédio assobradado, contendo no pavimento térreo: cozinha, lavanderia e caixa de escada; e no pavimento superior: sala de estudos e quarto 
de empregada, medindo tudo 10,00 m de frente, por 35,00 m da frente aos fundos, encerrando a área de 350,00 metros quadrados, dividindo pelo lado esquerdo de 
quem da frente olha para o imóvel, com o prédio n. 846 de Alípio Nunes de Barros; antes Ciro Ginez; de outro lado divide com propriedade de Oscar França, antes 
viúva Gonzales e Josefa de tal”. 
Art. 2º Fica o Município de Itapetininga autorizado a pagar ao proprietário do imóvel descrito no artigo anterior a importância de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de 
reais).
Art. 3º A aquisição do imóvel autorizado por esta Lei será custeada com recursos que serão repassados pelo Ministério Público do Trabalho.
§ 1º Fica o Município de Itapetininga, autorizado a realizar  Cessão de Uso do imóvel ao Ministério Público do Trabalho pelo prazo de 50 (cinquenta anos), prorro-
gável por igual período, destinado a abrigar a Gerência Regional do Trabalho e Emprego – GRTE.
§ 2º Caso o Município não efetue a aquisição ora autorizada por esta lei, efetuará a devolução dos recursos financeiros repassados, acrescidos da atualização mo-
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netária.
Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.176, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dá o nome do senhor Alexandre Francisco Celestino às rotatórias situadas na Avenida 5 de Novembro em Itapetininga.
(Projeto de Lei nº 108/2016, de autoria do Vereador Milton Nery Neto)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rotatórias Alexandre Francisco Celestino às rotatórias localizadas na Avenida 5 de Novembro, entre as Ruas: José Roque Machado, 
Benedita Silva Rosa e Diácono Antonio Nunes Sobrinho.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.177, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dá o nome do senhor Braz Jacó de Barros à via pública localizada no loteamento Pinheiros III.
(Projeto de Lei nº 109/2016, de autoria do Vereador Jair Aparecido de Sene)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Braz Jacó de Barros a antiga Rua 4, localizada no loteamento Pinheiros III, com início na Rua 8, e término na Rua 1, com largura de 
14.00 metros e extensão de 217.93 metros.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.178, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dá o nome da senhora Gabriela da Silva Costa à via pública localizada no loteamento Pinheiros III.
(Projeto de Lei nº 110/2016, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Gabriela da Silva Costa a antiga Rua 6, localizada no loteamento Pinheiros III, com início na Rua 8, e término em terreno particular, 
com largura de 14.00 metros e extensão de 214.12 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.179, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dá o nome do senhor Salvador Felippe da Costa à via pública localizada no loteamento Pinheiros III.
(Projeto de Lei nº 111/2016, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Salvador Felippe da Costa a antiga Rua 1, localizada no loteamento Pinheiros III, com início na Rua 8, e término no prolongamento 
da Avenida Vereador Evilásio Massaíne Pires, com largura de 14.00 metros e extensão de 507.59 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.180, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Institui o Plano Municipal de Cultura de Itapetininga para o decênio de 2016 a 2026, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 112/2016, de autoria do Chefe do Poder Executivo.)
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO 
SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Fica instituído o Plano Municipal de Cultura de Itapetininga para o decênio de 2016 a 2026, nos termos do Anexo Único, parte integrante da presente Lei, 
elaborado em conformidade com os artigos 14 e 15, da Lei no 5.634, de 30 de outubro de 2012.
Art. 2o O Plano Municipal de Cultura de Itapetininga instituído por esta Lei poderá ser revisto, periodicamente ou sempre que se fizer necessário, objetivando im-
primir maior dinamismo e manter sua atualidade, buscando viabilidade técnica e orçamentária, adequando ao planejamento das ações e programas governamentais 
para a área da cultura.
Art. 3o O Poder Executivo Municipal para a realização do estabelecido no Plano Municipal de Cultura de Itapetininga poderá formalizar convênios, termos de 
cooperação técnica, termos de colaboração, termos de fomento e outros instrumentos, com órgãos e entidades públicas e/ou privadas, observadas as formas legais.
Art. 4o As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria e suplementadas se necessário.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

PAULO HENRIQUE MORELLI NOGUEIRA
SECRETÁRIO DE GABINETE

ANEXO ÚNICO
I - Diagnóstico do desenvolvimento da cultura
1.1. Histórico das políticas públicas de cultura
O Plano Nacional de Cultura
O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei no 12.343, de 2 de dezembro de 2010, tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas pú-
blicas de longo prazo (até 2020) voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se expressa em práticas, serviços e bens artísticos 
e culturais determinantes para o exercício da cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do País.
Os objetivos do PNC são o fortalecimento institucional e definição de políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura; a proteção e promoção do 
patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; a ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território; a inserção da cultura em modelos 
sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico e o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas 
culturais.
A Lei que criou o PNC prevê metas para a área da cultura a serem atingidas até 2020. As metas do Plano, em número de 53, foram estabelecidas por meio da ampla 
participação da sociedade e gestores públicos. Vale destacar que o sucesso do PNC só ocorrerá com o envolvimento de todos os entes federados, por meio do Sistema 
Nacional de Cultura.
Em função disso e visando o atendimento da meta de número 1, que estabelece o “Sistema Nacional de Cultura institucionalizado e implementado, com 100% das 
Unidades da Federação (UF) e 60% dos municípios com sistemas de cultura institucionalizados e implementados”, no ano de 2012, a Prefeitura de Itapetininga 
assinou o termo de cooperação federativa que assumia o compromisso com o desenvolvimento cultural local, regional e nacional.
Sistema Municipal de Cultura de Itapetininga
Aprovado pela Câmara dos Vereadores em 2012, a Lei de criação do Sistema Municipal de Cultura foi responsável pelo estabelecimento dos marcos legais para o 
desenvolvimento das políticas públicas de cultura de Itapetininga, dentre os seus instrumentos de gestão previstos, estava o Plano Municipal de Cultura (PMC), cuja 
elaboração deveria se dar de forma democrática e participativa. É objetivo do PMC estabelecer metas que orientarão as políticas públicas de cultura no Município 
pelos próximos 10 (dez) anos.
Plano Municipal de Cultura
Com objetivo de cumprir o que está estabelecido na Lei no 5.634/2012, a Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga (Seccult), em conjunto com o Conselho 
Municipal de Política Cultural, realizou no dia 2 de abril de 2016 a II Conferência Municipal de Cultura, cuja proposta era retomar as discussões já realizadas em duas 
Conferências de Cultura, uma em 2009, de caráter intermunicipal, e outra em 2013, a I Conferência Municipal de Cultura. Nessa Conferência ficou estabelecido um 
plano de trabalho para revisar as diretrizes e metas das Conferências anteriores, realizar um diagnóstico cultural e elaborar a redação do PMC.
Nesse sentido, foram realizadas 5 oficinas, para discutir os 5 eixos elencados para compor o PMC: 1) do Estado e da participação social; 2) da infraestrutura cultural; 
3) do patrimônio cultural e da memória; 4) da diversidade cultural e; 5) da economia da cultura. Durante as 5 oficinas foram realizadas um levantamento de dados que 
procurasse estabelecer o quadro atual de cada eixo no Município, apresentar e discutir as propostas das Conferências anteriores e estudar e propor possíveis diretrizes 
e metas para o PMC em construção. Ao fim das 5 oficinas, foram elaboradas 13 diretrizes e 28 metas.
Após a etapa das oficinas, com a disponibilização do diagnóstico cultural e do conjunto das diretrizes, metas e ações, foi lançado o período de consulta pública online, 
que durou 30 dias - entre 16 de maio e 16 de junho -, onde os participantes puderam opinar sobre a aprovação ou não das diretrizes, metas, ações e prazos propostos, 
bem como sugerir novas propostas. Além da etapa de consulta pública, ocorreu no dia 9 de junho de 2016, na Câmara dos Vereadores, a audiência pública para a 
discussão das propostas do PMC.

Ao fim desse processo, as 13 diretrizes e 28 metas inicialmente propostas foram aprovadas e mantidas para a composição do PMC.
II - Objetivos gerais e específicos do Plano Municipal de Cultura
2.1. Objetivos gerais
Consolidar a implantação do Sistema Municipal de Cultura, criada pela Lei no 5.634/2012 e estabelecer de forma democrática e participativa, as diretrizes, metas 
e ações, bem como os indicadores, para o pleno desenvolvimento das políticas públicas de cultura de Itapetininga, para os próximos 10 anos, a contar da data de 
aprovação desta Lei.
2.2. Objetivos específicos
A. Planejar a implementação das políticas públicas de cultura com participação social;
B. Promover e estimular a diversidade cultural e a territorialização das políticas, programas, projetos e ações culturais;
C. Garantir o fortalecimento do potencial econômico da cultura, a partir da diversidade de cadeias produtivas e de instituições que atuam no Município 
e na região;
D. Garantir a proteção do patrimônio material e imaterial de Itapetininga;
E. Consolidar a cidadania cultural e o direito à cultura como pilar das políticas públicas de cultura;
F. Estruturar um sistema municipal de informações e indicadores culturais, que oriente a formulação, implementação, monitoramento e revisão das 
políticas culturais no Município;
G. Cumprir os termos do acordo de cooperação federativa, para o desenvolvimento da cultura nacional.
III - Diretrizes, metas e ações
3.1. Eixo I - Do Estado e da Participação social
3.1.1. Reestruturar a Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga para que a sua capacidade administrativa corresponda às demandas culturais da cidade, com 
ampliação de seu quadro de funcionários e formação continuada dos gestores e servidores municipais de cultura.
A) Secretaria de Cultura e Turismo reestruturada, com plano de ampliação da infraestrutura cultural aprovado e concursos realizados.
Ações: Aprovar uma reforma administrativa da Seccult, bem como um plano de ampliação de sua infraestrutura cultural, para viabilizar a implementação do Plano 
Municipal de Cultura, implantar plano de carreira dos servidores e planejar e realizar concursos públicos.
B) Plano de formação continuada implantado junto a 100% dos gestores e servidores da Secretaria de Cultura e Turismo.
Ações: Realizar formação continuada de gestores e servidores da Seccult em cursos específicos de gestão em política cultural e atualização técnica de acordo com as 
necessidades de cada área, em parceria com instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa, gestão e inovação cultural.
3.1.2. Implantação do Sistema Municipal de Cultura (SMC) consolidado e promover a participação social na gestão das políticas culturais do Município.
A) Todos os componentes do SMC - Conselho Municipal de Política Cultural, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura - regulamentados e em 
plena vigência; e Conferências Municipais de Cultura realizada a cada 2 anos.
Ações: Implantar e consolidar o Plano Municipal de Cultura e efetivar o Fundo Municipal de Cultura, como principais ferramentas da política cultural do Município 
de Itapetininga, sob o monitoramento e acompanhamento do Conselho Municipal de Cultural e por meio de participação social ampla, através das Conferências 
de Cultura.
B) Sistema de financiamento à cultura criado e implantado e o pleno funcionamento do Fundo Municipal de Cultura.
Ações: Criar um sistema de financiamento à cultura, através do Fundo Municipal de Cultura e lei de incentivo à cultura por isenção fiscal, previsto no Sistema 
Municipal de Cultura, como forma de articular as políticas culturais da Seccult.
C) Criar canais de participação social na Secretaria de Cultura e Turismo.
Ações: Implantar canais ou dispositivos para promover a participação social na gestão pública e nos espaços culturais; incentivar e apoiar a elaboração de planos 
setoriais de cultura, contemplando as diversas linguagens e manifestações artísticas e culturais de acordo com suas demandas específicas.
3.1.3. Criar Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de Indicadores Culturais e disponível para 
consulta pública em plataforma online.
A) Criar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC), em plataforma digital, disponível para consulta pública a todos os cidadãos.
Ações: Implantação de plataforma de mapeamento cultural, como ferramenta de gestão e monitoramento das políticas culturais do Município, e como plataforma de 
divulgação de agentes, equipamento, projetos e programação cultural.
3.2. Eixo II - Da infraestrutura cultural
3.2.1. Ampliar, requalificar e adequar a rede de equipamentos culturais em todo o território da cidade, ampliando seu atendimento e integrando diferentes vocações 
e linguagens artísticas.
A) 100% dos espaços culturais atendendo às normas de acessibilidade e segurança.
Ações: Adequar todos os equipamentos culturais municipais de acordo com as normas de acessibilidade e segurança.
B) 100% dos distritos com ao menos um equipamento cultural implantado.
Ações: Implementar equipamentos culturais com escala de abrangência local e regional nos distritos, construindo novos equipamentos ou readequando/reformando 
edifícios de valor histórico abandonados (de preferência com caráter multiuso).
C) Requalificação e adequação de praças públicas para recebimento de atividades socioculturais.
Ações: Adequação e/ou requalificação de praças públicas, para que tenham espaços para montagem de equipamentos provisórios, como palcos, som, iluminação 
elétrica, etc.; construção e/ou manutenção de pontos de energia nas praças públicas.
D) Programa de Equipamentos Móveis implantado para circulação de ações culturais em todo o Município de Itapetininga.
Ações: Elaborar e implantar um programa de equipamentos móveis não convencionais para circulação de ações culturais em bairros e localidades desprovidas de 
equipamentos culturais.
3.2.2. Desenvolver políticas de apoio e gestão compartilhada dos equipamentos culturais privados ou independentes, em parceria com instituições ou coletivos 
culturais, para o desenvolvimento dos programas, projetos e ações culturais da Seccult.
A) Política de apoio a equipamentos culturais privados ou independentes implantada.
Ações: Estabelecer uma política de apoio a equipamentos culturais privados e/ou independentes priorizando os territórios não atendidos por equipamentos culturais 
municipais, para que possam receber e desenvolver os programas, projetos e ações da Seccult, de forma autônoma (via editais) ou em parceria.
3.3. Eixo III - Do patrimônio cultural e da memória
3.3.1. Reformulação e reestruturação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico, Literário e Paisagístico - COM-
DEPAC.
A) Efetivar a atuação do COMDEPAC em relação aos tombamentos do patrimônio cultural (material e imaterial) de Itapetininga.
Ações: Reformulação das leis nos 5.418/2010 e 5.602/2012, garantindo maior controle e participação social.
B) Efetivar os mecanismos de financiamento de preservação do patrimônio material de Itapetininga.
Ações: Reformulação do Fundo Municipal de Defesa; criação de um Plano Municipal de Conservação e Restauro dos Patrimônios Culturais de Itapetininga im-
plementado.
3.3.2. Conhecer, reconhecer e salvaguardar os bens e paisagens culturais do Município.
A) Qualificar a atuação do COMDEPAC em relação ao patrimônio cultural de Itapetininga.
Ações: Criação de corpo técnico especializado permanente, por meio de concursos públicos ou reorganização dos quadros de servidores da Prefeitura de Itapetininga, 
para auxiliar os estudos e levantamentos do COMDEPAC.
B) Política de registro do patrimônio imaterial do Município de Itapetininga implantada.
Ações: Implantar uma política de registro do patrimônio imaterial de Itapetininga e articular o patrimônio imaterial e material dentro da política de preservação.
3.3.3. Valorizar e difundir os bens e paisagens culturais da cidade de Itapetininga.
A) Tombamento do conjunto imobiliário relativo à “memória ferroviária” de Itapetininga e estudo de viabilidade de requalificação de seu conjunto para atividades 
de caráter turístico e cultural.
Ações: Tombamento de um conjunto de 7 imóveis e requalificação das estações para fins culturais, desde que respeitando e mantendo as características históricas e 
paisagísticas do Município; estudo de viabilidade de exploração da linha férrea para implantação do trem turístico de Itapetininga.
B) Incentivar e valorizar as cultura caipira e tropeira de Itapetininga.
Ações: Realizar tombamentos de elementos constituintes das culturas caipira e tropeira presentes no Município, como a catira, dança de S. Gonçalo, etc; incentivar 
pesquisas e estudos sobre as culturas caipira e tropeira.
C) Política de educação patrimonial participativa implementada.
Ações: Criar e implementar uma política de educação patrimonial participativa para difusão e valorização do patrimônio histórico e cultural do Município; realização 
de eventos, seminários e publicações a respeito do tema.
3.3.4. Ampliar o acesso às informações relativas ao patrimônio cultural e da memória de Itapetininga.
A) Institucionalização de um arquivo histórico de Itapetininga, sob a salvaguarda do Poder Público.
Ações: Criação do Arquivo Público Municipal de Itapetininga e construção e/ou requalificação de equipamento existente para alocação de seu acervo e acesso públi-
co do acervo à população, por meio de plataforma digital e acesso presencial do Arquivo Público Municipal, para fins de estudos e interesses gerais.
B) Mapeamento do patrimônio cultural (material e imaterial) de Itapetininga implementado.
Ações: Disponibilização em plataforma digital do mapeamento georreferenciado do patrimônio material (edificações, monumento e obras artísticas em espaços 
públicos) e lista do patrimônio imaterial levantado e reconhecidos pelo Conselho Municipal de Política Cultural e Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico, Literário e Paisagístico.
3.4. Eixo IV - Da diversidade cultural
3.4.1. Promover iniciação artística e cultural e a formação técnica nas diversas áreas da cultura, das artes e da gestão cultural.
A) Ampliar e diversificar a oferta de vagas em programas de iniciação artística e cultural para o público em geral, mas sobretudo para a infância e juventude, levando 
em consideração também a descentralização das ações formativas.
Ações: Diversificar o número de linguagens artísticas nos programas de formação artística e cultural, oferecidas pela Seccult, seja em ações diretas ou em parcerias 
com outras instituições culturais, como cursos livres, workshops, oficinas, etc.
B) Criação de Núcleo de Produção Cultural na estrutura da Seccult, para realização de capacitação, formação continuada e assistência aos agentes culturais locais.
Ações: Reestruturação da Seccult e contratação de servidores, por perfil, via realização de concurso público.
3.4.2. Desenvolver uma política de programação cultural e de formação de público integradas para a cidade de Itapetininga, em diálogo com o patrimônio histórico 
e cultural, com as diferentes linguagens e práticas culturais e com todos os distritos do Município.
A) Criar um Circuito Municipal de Cultura, com programações e cursos oferecidos em todos os distritos de Itapetininga.
Ações: Criação de programação cultural mensal do Município, com itinerância das ações culturais por todos os 7 distritos, com prioridade para contratação de grupos 
e coletivos culturais locais.
3.4.3. Ampliar o acesso à produção e à fruição cultural nas diversas linguagens e processos artísticos e culturais, contemplando a diversidade cultural, as novas 
linguagens e segmentos da população. 
A) Criar uma política de fomento à cultura.
Ações: Formular e implementar uma política de fomento à cultura que seja diversa e ampla, abrangendo os diversos grupos e coletivos culturais, em suas especifi-
cidades de demandas.
B) Política de fomento às culturas periféricas, marginais e populares implantadas.
Ações: Criar uma política especial de fomento aos grupos de maiores vulnerabilidades sociais, como grupos de periferia, cultura negra, temáticas LGBT, mulheres e 
violência de gênero, por meio de apoio a agentes, coletivos e instituições culturais prioritariamente de baixa renda.
3.5. Eixo V - Da economia da cultura
3.5.1. Mapear e dimensionar as cadeias produtivas em nível local e regional; estudar modelos de sustentabilidade dos grupos e coletivos culturais, com incentivo a 
formas colaborativas de produção e distribuição cultural.
A) Cadeias produtivas e arranjos produtivos locais mapeados e dimensionados.
Ações: Mapear e dimensionar as cadeias produtivas da cultura e os arranjos produtivos da cidade.
B) Estimular a pesquisa e o estudo sobre modelos de sustentabilidade de grupos e coletivos culturais, no intuito de fortalecer e dar autonomia para projetos e ações 
culturais dos grupos e coletivos locais. 
Ações: Promover a sustentabilidade no campo da cultura por meio de ações de formação permanente, desde que implementados os mecanismos de fomento à 
cultura no Município.
C) Ampliar a realização de eventos culturais de caráter diverso, por todo o território do Município de Itapetininga, possibilitando meios de divulgação e promoção 
de grupos e coletivos culturais locais.
Ações: Incentivar e apoiar a realização de festivais, festas, mostras, concursos e feiras, sobretudo na disponibilização de infraestrutura para realização de tais eventos.
IV - Prazos de execução
Com exceção das metas que estabelecem prazos próprios para seus cumprimentos, as demais diretrizes, metas e ações têm o prazo máximo de 10 anos para suas 
implementações. Ao Conselho Municipal de Política Cultural cabe avaliar e propor revisões das metas, a partir dos mecanismos previstos em lei.
Cabe à Secretaria de Cultura e Turismo (Seccult) apresentar, publicamente, um relatório anual referente ao cumprimento das metas, ações e prazos estabelecidos 
nesse Plano.
V - Resultados esperados
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São resultados e impactos esperados para a aprovação desse Plano todas as diretrizes, metas e ações estabelecidas no item 3 deste anexo, medidos por meio de seus 
indicadores, não podendo o poder público negligenciar qualquer um dos pontos apresentados.
VI - Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários
Os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à execução deste Plano devem estar atrelados entre si, de maneira a possibilitar o pleno desenvolvimento 
das políticas culturais, em seus programas, projetos e ações, distribuindo-os de maneira equilibrada e responsável, de acordo com as legislações vigentes.
VII - Mecanismos e fontes de financiamento
Fica estabelecida como fontes de financiamento para Plano Municipal de Cultura os valores disponíveis para o orçamento Municipal de Cultura na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias), PPA (Plano Plurianual), LOA (Lei Orçamentária Anual); Recursos disponíveis no Fundo Municipal de Cultura e no Fundo Municipal 
de Defesa; Lei de incentivo por isenção fiscal; e outras fontes de financiamentos que possam ser repassados por meio de parcerias e convênios firmados com outras 
instâncias governamentais e organizações sociais com, ou sem, fins lucrativos.
A Prefeitura Municipal de Itapetininga se compromete a envidar esforços para promover uma ampliação progressiva dos recursos orçamentários dirigidos à Cultura, 
conforme estabelecido pelo inciso XII, do artigo 4o da Lei no 5.634/2012.
VIII - Indicadores de monitoramento e avaliação
Cabe à Seccult fazer uma apresentação anual dos indicadores culturais, de modo a explicitar o cumprimento das diretrizes, metas e ações apresentadas nesse Plano.
O Conselho Municipal de Política Cultural, em parceria com à Seccult, deverá, a cada dois anos, convocar uma Conferência Municipal de Cultura, com o objetivo 
prestar contas para a população quanto a cumprimento das diretrizes, metas, estratégias e ações estabelecidas nesse Plano.

DECRETO Nº 1.564, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a abertura de crédito especial, de acordo com a Lei nº 6.174, de 15 de dezembro de 2016.
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um crédito especial no valor de até R$ 1.000.000.00 (Um milhão de reais), no orçamento vigente, na Secretaria Muni-
cipal de Administração e Finanças, com finalidade de aquisição de um imóvel na rua Dr. Virgílio de Rezende nº 836, centro, para funcionamento do Ministério do 
Trabalho e Emprego.
Art. 2º O recurso no valor de R$ 1.000.000.00 (um milhão de reais) para abertura do crédito especial será o excesso de arrecadação a verificar no exercício, através 
do repasse do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2014/2017 (Lei Municipal nº 5.803, de 27 de dezembro de 2013) e na LDO – Lei de Diretrizes Orça-
mentárias 2016 (Lei Municipal nº 6.067, de 14 de dezembro de 2015).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, aos quinze dias de dezembro de 2016.

CLAUDIO CÉSAR BASSI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 552, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 52262/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, da funcionária Letícia dos Santos Moreira Siqueira Maia, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, a partir de 19/12/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 466, de 31/08/2016, que concedeu o afastamento sem vencimento.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA N° 553, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Altera o item 3, do inciso III, do art. 1º da Portaria nº 546, de 28 de novembro de 2016, que nomeia a Comissão Municipal de Emprego de Itapetininga – 
CIMEI, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
III - REPRESENTATES DOS EMPREGADORES:
....
3 ) Sindicato Rural de Itapetininga:
Titular: Décio Albino de Oliveira Junior.
Suplente: Reginaldo Morais.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 554, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, 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 19 DE DEZEMBRO DE 2016, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 001/2016, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– MÉDICO PSIQUIATRA

NOME CLASSIFICAÇÃO

MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL 5º

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 555, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, 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 19 DE DEZEMBRO DE 2016, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE – JARDIM FOGAÇA E MORADA DO SOL– Ref. 5

NOME CLASSIFICAÇÃO

MÉRCIA THEOTONIO COLOMBELLI 2º

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 556, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, 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 19 DE DEZEMBRO DE 2016, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público 
nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA– Ref. 14

NOME CLASSIFICAÇÃO

ALINE DE BARROS NUNES 32º

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 557, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 52966/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Graziela Ayres Eto Gimenez, do cargo em comissão de Procuradora Geral do Município, Ref. VI, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Negócios Jurídicos, a partir de 31/12/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 558, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 52989/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Catarina Pereira de Morais, do cargo em comissão de Diretor, Ref. V, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, a partir 
de 16/12/2016.

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

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 559, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 53052/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Ruth Kruger Maul Dias, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05, lotada na Secretaria Municipal da Edu-
cação, a partir de 14/12/2016, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 560, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 53222/1/2016, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Senhora Marlene Aparecida Fernandes de Souza, do cargo em comissão de Assessor, Ref. III, lotada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças, a partir de 16/12/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO@ITAPETININGA.SP.GOV.BR

ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DAS VAGAS INICIAIS

 Ano Letivo 2017
 Cargo DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade

 EMEI PROF. ISALTINO VÁLIO

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFª JACY FERREIRA CERQUEIRA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFA. ESTHER BARSANTI

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 Itapetininga, 15 de dezembro de 2016

ELIANA DE SALES ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO_RH@ITAPETININGA.SP.GOV.BR

ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DAS VAGAS INICIAIS

 Ano Letivo 2017
 Cargo PROFESSOR
 Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade

 EMEB PROFA. SIMONE APARECIDA CAMPOS DE MANI

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEF PROF. ADALBERTO CHRISTO DAS DORES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. HILDA WEISS TRENCH

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. JANDYRA VIEIRA MARCONDES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFA. LOIDE LARA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI ANINHA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI ITAMAC

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI JOÃO CRESCÊNCIO DA ROCHA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROFA. ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROFA. ESTHER BARSANTI

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 5

 EMEI PROFA. MARIA TEREZINHA VÁLIO ELIAS DE ALMEIDA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEIF BAIRRO DO RETIRO

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF VALTER ALIBERTI JUNIOR

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 Itapetininga, 15 de dezembro de 2016
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ELIANA DE SALES ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO_RH@ITAPETININGA.SP.GOV.BR

ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DAS VAGAS EM POTENCIAL

 Ano Letivo 2017
 Cargo DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade

 EMEB PROFA. SIMONE APARECIDA CAMPOS DE MANI

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF EDISON DE ABREU SOUZA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª JULIETA ROLIM DA SILVA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. MARIA APARECIDA SILVA BRISOLLA FRANCI

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. MARIA CECILIA ROLIM NALESSO

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. NAZIRA IARED

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. ZARIFE YARED

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI ANA JULIA VIEIRA GOMES HELENO

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI CACILDA DE ANDRADE NERY

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI CASA DA PROVIDÊNCIA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI GABRIEL MOISES OZI DE LIMA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI ITAMAC

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI LAURINHA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI MENINO JESUS

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROF. JOAQUIM FABIANO ALVES

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFª MARIA MUNHOZ SOARES DE SALLES

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFª NAIR DO CARMO F. DE MATTOS

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFª OLIVIA CAMARGO PELLEGRINI

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFA. LAURA CALAZANS LUZ MOURA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFA. MARIA EMILIA SIMÕES CARDOSO

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFª. MARIA FRANCISCA DE MORAES QUARENTEI CAR

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFA. MARIA TEREZINHA VÁLIO ELIAS DE ALMEIDA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI PROFA. THEREZINHA DE JESUS ALGUZ

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI SÃO JOSE

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEI SRA. NORMA SUARDI DE AGUIAR

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF ANA FLÁVIA BARRETO TONELLI

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF ANTONIA DEOCLECIA DE FREITAS

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF EUDÓXIA FERRAZ

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF JOSÉ LAURO FERREIRA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF PROFª IRACEMA AUGUSTA RIBEIRO TEIXEIRA

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF PROFª JULIANA FABIANO ALVES

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS

 DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL 1

Itapetininga, 15 de dezembro de 2016

ELIANA DE SALES ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCACAO_RH@ITAPETININGA.SP.GOV.BR

ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DAS VAGAS EM POTENCIAL

 Ano Letivo 2017
 Cargo DIRETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 Descrição do Cargo Campo Atuação Quantidade
 EMEB PROFA. SIMONE APARECIDA CAMPOS DE MANI

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 8

 EMEF APPARECIDA MYRTHES DE MELLO MORAES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 9

 EMEF EDISON DE ABREU SOUZA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2

 EMEF FAZENDA FLORESTA ESTADUAL

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROF. ADALBERTO CHRISTO DAS DORES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2

 EMEF PROF. DR. JOSÉ SALEM NETO

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 4

 EMEF PROFª JULIETA ROLIM DA SILVA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7

 EMEF PROFª ROSA BADIN VIEIRA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 8

 EMEF PROFª SELMA NELI PRANCHES DE OLIVEIRA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFA. BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA MADALENA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFª. EVANILDE SHIRLEY DE OLIVEIRA MAJEWSKI

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7

 EMEF PROFª. JANDYRA VIEIRA MARCONDES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEF PROFA. LOIDE LARA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 6

 EMEF PROFª. MARIA CECILIA ROLIM NALESSO

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2

 EMEF PROFª. NAZIRA IARED

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 5

 EMEF PROFª. THEREZINHA ANNUNCIATO ESTEVES SOARES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2

 EMEF PROFª. ZARIFE YARED

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 7

 EMEI ANA JULIA VIEIRA GOMES HELENO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 7

 EMEI CACILDA DE ANDRADE NERY

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4

 EMEI CASA DA PROVIDÊNCIA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEI GABRIEL MOISES OZI DE LIMA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEI LAURINHA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI MENINO JESUS

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROF. ISALTINO VÁLIO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1
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 EMEI PROF. JOAQUIM FABIANO ALVES

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROFª LUCILA PIEDADE WEISS

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEI PROFª MARIA APPARECIDA CARDOSO E SILVA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEI PROFª MARIA MUNHOZ SOARES DE SALLES

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 5

 EMEI PROFª NAIR DO CARMO F. DE MATTOS

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEI PROFª OLIVIA CAMARGO PELLEGRINI

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEI PROFª ZENITH GALVÃO TERRA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROFA. ANGELINA GERALDI DA SILVA MARTINS

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEI PROFA. ISOLINA LEONEL FERREIRA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROFA. MARIA BENEDICTA BASTOS MARTINS

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEI PROFA. MARIA EMILIA SIMÕES CARDOSO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 2

 EMEI PROFª. MARIA FRANCISCA DE MORAES QUARENTEI CAR

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 5

 EMEI PROFA. MARIA TEREZINHA VÁLIO ELIAS DE ALMEIDA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI PROFA. THEREZINHA DE JESUS ALGUZ

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEI SÃO CRISTOVÃO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4

 EMEI SÃO JOSE

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEI SÃO PAULO APÓSTOLO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEI SRA. NORMA SUARDI DE AGUIAR

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 5

 EMEIF ANA FLÁVIA BARRETO TONELLI

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4

 EMEIF ANTONIA DEOCLECIA DE FREITAS

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 2
 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEIF BAIRRO DO RETIRO

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF EUDÓXIA FERRAZ

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 3

 EMEIF JOAQUINA MARIA ANTUNES DE PROENÇA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1
 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEIF JOSÉ PIRES DE CAMPOS

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF PROF. FRANCISCO FABIANO ALVES

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF PROFª ADRIANA PORTO ROCHA

 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1

 EMEIF PROFª IRACEMA AUGUSTA RIBEIRO TEIXEIRA

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 EMEIF PROFª JULIANA FABIANO ALVES

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 3

 EMEIF PROFª ZILÁ DE FREITAS MARÃO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 4

 EMEIF VALTER ALIBERTI JUNIOR

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 5

 EMEIF YOLANDA CARVALHO PINTO

 PROFESSOR ENSINO INFANTIL 1

 

 Itapetininga, 15 de dezembro de 2016

ELIANA DE SALES ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPETININGA – ESTADO DE SÃO PAULO dá ciência aos interessados de que se encontram abertas as inscrições para o 
Concurso Público destinado ao provimento de vagas a serem preenchidas, de acordo com o item 2 e com o surgimento das necessidades do MUNICÍPIO, nos termos 
da Lei Municipal Complementar nº 26 de 27 de junho de 2008 e suas alterações e Lei Municipal Complementar nº 03, de 10 de dezembro de 1998 e suas alterações.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Este CONCURSO PÚBLICO será regido por este Edital e executado pela Dux Consultoria e Serviços - com apoio da Prefeitura Municipal de Itapetininga.
1.1.1. Supervisão da Comissão de Concurso Público especialmente nomeada pela Portaria nº 542/2016, de 22 de Novembro de 2016.
1.2. O Concurso Público compreenderá:
1.2.1. De Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório.
 1.2.2. De Prova de Títulos para os Cargos de Diretor de Educação Básica, Professor de Educação Básica e Professor de Educação Física, de caráter classificatório.
1.2.3.  E de exames médicos, a serem realizados na iminência de contratação, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itapetininga, para todos os candidatos 
convocados, respeitando a ordem de classificação, para verificação da aptidão às exigências da função pretendida e particularmente para os portadores de necessida-
des especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atividades na função pretendida. 
1.2.4. Todas as provas conforme descrito no Anexo II do presente edital são de responsabilidade da Dux Consultoria e Serviços. 
1.3.  Após homologação do resultado do Concurso a sessão de escolha da vaga disponível seguirá rigorosamente ordem de classificação final para os procedimentos 
necessários à contratação, conforme estabelecido no item 11 deste edital e de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos/publicações do Concurso no Órgão de Imprensa Oficial do Município Jornal “SEMANÁ-
RIO OFICIAL DE ITAPETININGA e/ou no endereço eletrônico www.duxconcursos.com.br.” 
1.5. Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato – candidato@duxconcursos.
com.br. Não serão prestadas informações via telefone ou por qualquer outro meio não disposto neste edital.
1.6. Para melhor atendimento aos candidatos os comunicados/ dúvidas, deverão ser enviados somente por e-mail, de segunda a sexta-feira das 09h00min às 
16h00min (horário de Brasília).
1.7. As divulgações necessárias previstas no calendário do Concurso Público serão divulgadas a partir das 17h00min do dia agendado Ex.: local da prova, gabarito, 
resultado final, etc.

2. CARGOS E DO PRÉ-REQUISITOS

CARGO Nº VA-
GAS

Nº VA-
GAS 

PCD

Nº TO-
TAL 

DE VA-
GAS

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL

SALÁ-
RIO
INICIAL

REFERENCIA
FAIXA
 SALARIAL

REQUISITOS EXIGIDOS TIPO 
DE 

PROVA

Auditor de 
Controle In-
terno

01 00 01 30 horas R$ 
2.566,00

REFERENCIA  
16

Curso Superior em Ciências 
Contábeis + Registro no Con-
selho de Classe

Objeti-
va

Auditor de 
Controle In-
terno

01 00 01 30 horas R$ 
2.566,00 REFERENCIA  

16

Curso Superior em Direito 
+ Registro no Conselho de 
Classe

Objeti-
va

Auditor de 
Controle In-
terno

01 00 01 30 horas R$ 
2.566,00 REFERENCIA  

16

Curso Superior em Adminis-
tração de Empresas + Regis-
tro no Conselho de Classe

Objeti-
va

Auditor de 
Controle In-
terno

01 00 01 30 horas R$ 
2.566,00

REFERENCIA  
16

Curso Superior em Engenha-
ria + Registro no Conselho 
de Classe

Objeti-
va

Auditor de 
Controle In-
terno

01 00 01 30 horas R$ 
2.566,00

REFERENCIA  
16

Curso Superior em Ciências 
Econômicas + Registro no 
Conselho de Classe

Objeti-
va

Diretor de Edu-
cação Básica 02

00 02

40 horas R$ 
2.044,00

FAIXA SALA-
RIAL 5

Licenciatura Plena em Pe-
dagogia com habilitação em 
Administração Escolar e ex-
periência de 03 (três) anos no 
Magistério como Docente ou 
Especialista de Educação

Obje-
tiva e 
Títulos 

Professor de 
Educação Bási-
ca I Educação 
Infantil

   09

    01 10

20 horas-
-aula e 7 
horas de 
atividades 

Atuação In-
fantil

R$
1.241,00

FAIXA SALA-
RIAL 1

Licenciatura Plena em Pe-
dagogia, com habilitação na 
Educação Infantil;
Curso Normal superior com 
Habilitação na Educação 
Infantil;
Ensino Médio, na modalida-
de Normal (magistério) com 
Habilitação em Pré-Escola

Obje-
tiva e 
Títulos

Professor de 
Educação Bá-
sica I
Educação Fun-
damental

09

01 10

25 horas-
-aula e 8 
horas de 
atividades 
Atuação 

Fundamen-
tal

R$
1.551,00

FAIXA SALA-
RIAL 3

Licenciatura Plena em Pe-
dagogia, com habilitação no 
Ensino Fundamental de 1ª a 
4ª série;
Curso Normal Superior, com 
Habilitação para os anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental;
Ensino Médio, na modalida-
de Normal (magistério)

Professor de 
Educação Fí-
sica

01
00 01

33 horas R$ 
1.706,00 FAIXA SALA-

RIAL 4

Licenciatura/Graduação na 
área de Educação Física + 
Registro no CREF

Obje-
tiva e 
Títulos

Auxiliar de 
Educação

18 02 20 40 horas R$ 
977,00 REFEREN-

CIA 7

Ensino Médio Completo Objeti-
va

Auxiliar Ad-
ministrativo 

Escolar

02

00 02

40 horas R$ 
977,00

REFEREN-
CIA 7

Ensino Médio Completo Objeti-
va

2.1. O presente CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS destina-se ao preenchimento de Cargos atualmente vagos, que vagarem; criados ou acrescidos; 
regido de acordo com o constante do ITEM 2 - QUADRO CARGOS E PRÉ REQUISITOS, durante o prazo de validade do Concurso, pelo Regime Estatutário e 
pela Legislação Municipal pertinente.
2.2.  O candidato aprovado e admitido deverá prestar serviços públicos dentro dos horários pré-estabelecidos pela Administração Municipal.
2.3. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no Anexo II deste Edital.
2.4. O sumário das atribuições encontra-se no Anexo III deste Edital a serem desenvolvidas pelo servidor. 
2.5. O programa de provas constam do Anexo IV deste Edital. 
2.6. 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 Municipal Complementar nº 26 de 27 de junho de 2008 e suas alterações e Lei Municipal Complementar nº 03, de 10 de dezembro de 1998 e suas alterações.
2.7. Os candidatos aprovados e empossados ficarão sujeitos ao regime próprio de Previdência Social – RPPS do Município (SEPREM), conforme Lei Municipal 
Complementar nº 49, de 23 de abril de 2012.
2.8. Além do Salario Inicial indicado no Item  2 – CARGOS E PRÉ REQUISITOS, parte integrante deste edital, são assegurados também direitos e benefícios 
previstos em lei municipal, tais como: Cartão Alimentação; Vale - Transporte; Adicional de Nível Universitário; HAC e Adicional de Trabalho.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
3.1.1. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência.
3.2. As inscrições serão realizadas via internet no site www.duxconcursos.com.br no período compreendido entre a zero hora do dia 18 de Dezembro de 2016 até 
23:59:59 horas do dia 09 de Janeiro de 2017.
3.2.1. O candidato preencherá o formulário de pedido de inscrição (ficha de inscrição) conforme definido no site da organizadora. 
3.2.2. O candidato, após efetivação da inscrição emitirá o boleto bancário e recolherá o valor da taxa em qualquer agência bancária até o vencimento contido no 
mesmo.
3.2.3. As inscrições feitas no último dia definido no item 3.2 e fora do horário bancário, poderão ser pagas até o dia 10/01/2017. 
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3.2.3.1. Caso o boleto esteja com data de vencimento expirada, o candidato poderá retirar a segunda via do boleto, com nova data de vencimento no site www.
duxconcursos.com.br. 
3.2.3.2. A data limite para pagamento do boleto é a indicada no item 3.2.3, portanto, os boletos somente terão suas datas de vencimento corrigidas impreterivelmente 
até a data limite de 10/01/2017.
3.2.3.3 A DUX Consultoria e Serviços Ltda ME não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilite a transferência dos dados, se estas falhas 
não forem em decorrência de culpa exclusiva da instituição organizadora. 
3.2.3.4 A DUX Consultoria e Serviços Ltda ME não se responsabiliza pelo descumprimento, por parte do candidato, das instruções para inscrição constantes deste 
edital. 
3.3. Não serão acatadas inscrições, seja qual for o motivo alegado, cujo pagamento do valor da taxa de inscrição tenha sido efetuado em desacordo com as opções 
oferecidas no ato do preenchimento da inscrição, e ainda, não atendimento ao item 3.2 e subitens deste edital.
3.3.1. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição. 
3.3.2. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor ou com preenchimento divergente do estabelecido em edital. As solicitações de 
inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições, definido no item 3.2.3, não terão devolução do valor pago.
3.3.3. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no 
Concurso Público, pois a taxa uma vez paga, não será devolvida, seja qual for o motivo alegado.
3.3.4. A única hipótese de devolução do valor da taxa de inscrição, é a revogação ou anulação plena do Concurso Público.
3.3.5. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando atentamente, antes de efetuar a sua inscrição, o período de realização das provas, 
conforme estabelecido neste edital.
3.3.6. Em caso de mais de uma inscrição, segundo o item 3.3.5. deste Capítulo, e constatada coincidência na data e horário de realização das provas, o candidato 
deverá optar por uma das inscrições realizadas, sendo considerado para todos os efeitos ausentes nas demais, não havendo devolução do valor da taxa de inscrição, 
seja qual for o motivo alegado.

3.4.  O valor da taxa de inscrição é de:

Nível de Escolaridade Taxa

Superior R$ 12,50

Médio R$ 9,00

3.4.1. A partir de 20/01/2017, o candidato deverá consultar, via internet, a confirmação da inscrição bem como o número da sala, sendo obrigatória a apresentação de 
documento original com foto no dia da prova, sob pena de desclassificação no presente Concurso.
3.4.2. Se o candidato efetuou o pagamento e não constou seu nome na relação de homologação das inscrições, deverá entrar em contato com a Banca Examinadora, 
solicitando revisão do processo de inscrição, informando Nome Completo, Cargo e encaminhando o comprovante de pagamento até o dia 23/01/2017, através do 
e-mail candidato@duxconcursos.com.br. 
3.4.3. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, deverão informá-las no momento da inscrição, para que a Banca Examinadora 
possa verificar sua pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições.
3.4.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável 
pela guarda da criança.
3.4.5. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
3.4.6. É vedada a inscrição condicional, por correspondência ou por qualquer outro meio não descrito neste edital.
3.4.7. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no 
Concurso, pois a taxa uma vez paga, só será restituída em caso de revogação ou anulação plena do Concurso Público.
3.5. O candidato que se sentir amparado pelo dispositivo contido na Lei Municipal nº 5.048, de 27 de Março de 2006, está isento do pagamento do valor da taxa de 
inscrição deste Concurso Público, desde que cumpra os requisitos previstos neste edital.

3.5.1. PRIMEIRA SITUAÇÃO
3.5.1.1. Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na Lei Municipal nº 5.048/06 os seguintes casos:
 a) Candidato que estiver desempregado.
 b) Residente a mais de 02 (dois) anos no Município de Itapetininga.
3.5.1.2. O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 3.5.1.1 deste edital, deverá comprovar sua condição através dos seguintes documentos:
a)  Formulário ANEXO VII - 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
b) Cópia reprográfica das anotações constantes da carteira de trabalho e previdência social das páginas que constem: fotografia, identificação, registro do ultimo 
contrato de trabalho e a pagina subsequente em branco;
c) Cópia reprográfica do comprovante de residência (contas de água, luz, telefone e IPTU) no nome do candidato. Se o comprovante de residência estiver em nome 
de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com o comprovante de residência uma declaração, atestando sua residência.

3.5.2. SEGUNDA SITUAÇÃO:
3.5.2.1. Será considerado para o enquadramento ao benefício previsto na Lei Municipal nº 5.167/07 o seguinte caso:
a) Doação de sangue promovida apenas em Banco de sangue devidamente cadastrado.
3.5.2.2. O candidato que se enquadra nos requisitos contidos no ITEM 3.5.2.1. deste edital, deverá comprovar sua condição, através dos seguintes documentos:
a)  Copia Reprográfica do documento de cadastro do banco de sangue, 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, com papel timbrado, carimbo da entidade coletora e assinatura do 
responsável pela coleta.
3.6. PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
3.6.1.O candidato interessado e enquadrado nas disposições sobre isenção contidas nos ITENS 3.5.1 e/ou 3.5.2 deste Edital deverá dirigir-se ao ATENDE FACIL na 
Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada na Praça dos Três Poderes, nº 1000,  Jardim Marabá, no horário das 09h00 às 17h00, nos dias 20 e 21 de Dezembro 
de 2016, munidos obrigatoriamente do Documento de Identidade Original – com foto, além de realizar os procedimentos:  
a)  Preencher a Ficha de Inscrição online através do site www.duxconcursos.com.br, gerar o boleto e NÃO efetuar a o pagamento.
b)  Preencher corretamente o ANEXO VIII - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO.
c)  Entregar o ANEXO VIII preenchido e a comprovação pela qual se enquadra como isento na inscrição (consultar ITEM 3.5.1.1 e/ou 3.5.1.2).
3.7. O candidato deverá acompanhar o deferimento ou indeferimento de sua solicitação através do site www.duxconcursos.com.br no dia 03/01/2017.
3.8. O candidato cuja solicitação de isenção seja DEFERIDA estará automaticamente inscrito para o Concurso.
3.9. O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA poderá, a seu interesse, participar do Concurso realizando a atualização do boleto e efetuando o 
pagamento dentro do prazo previsto no item 3.2. deste Edital. 
3.10. O candidato cuja solicitação de isenção seja INDEFERIDA e que não formalizar sua inscrição conforme orientações deste edital, não poderá participar do 
concurso, estando automaticamente eliminado. 
3.11. O candidato poderá valer-se do benefício da isenção do valor de inscrição para apenas 01 (um) cargo em cada Concurso. 
3.12. 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. 
3.13. O não atendimento às exigências implicará no indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição, não havendo previsão legal para interposição de 
recurso.
3.14. Não será devolvido em hipótese alguma, os documentos enviados para fins de comprovação para isenção do valor de inscrição.

4. DAS RESERVAS DE VAGAS - (P.C.D)
4.1. Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste CONCURSO PÚBLICO, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo. 
4.2. Em obediência aos dispostos no art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o 
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas abertas para o cargo a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste Concurso Público
4.3. Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 4.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para 
candidatos deficientes. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso 
haja aumento suficiente do número de candidatos nomeados para o cargo. 
4.4. Será considerada como deficiência aquela conceituada na medicina especializada de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios 
médicos de capacitação laboral; 
4.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos; 
4.6. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições 
especiais para a prova no prazo estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação; 
4.7. É condição obstativa a inscrição no Concurso Público, a necessidade de auxiliares permanentes para auxiliar na execução das atribuições inerentes ao Cargo 
pretendido ou na realização da prova pelo candidato com necessidade especial; 
4.8. Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a necessidade de preparação de ambiente físico; 
4.9. No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, 
mencionando a deficiência que possui. Ele também deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa de deficiência, via SEDEX para a DUX CONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA ME, localizada na Rua Catarina Etsuco Umezu, 171 – Centro – CEP 18900-000 – Santa Cruz do Rio Pardo/SP, até a data do encerramento das 
inscrições. Importante: mencionar o nome completo do candidato, nome do Concurso Público, número do edital e cargo ao qual concorre. 
4.10. O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do CONCURSO PÚBLICO, se confirmada tal situação, em qualquer fase deste Concurso 
Público, sujeitando-se as consequências legais pertinentes; 
4.11. Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das 
provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota mínima exigida para todos os demais candidatos; 
4.12. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas as pessoas com deficiência, essas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a 
ordem de classificação; 
4.13. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candi-
datos com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação; 
4.14. À medida que forem sendo oferecidas as vagas - a Prefeitura Municipal de ITAPETININGA/SP convocará, para o seu preenchimento, os candidatos pela or-
dem de classificação, até a 9ª vaga constante da Listagem Geral, para então destinar a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos candidatos 
com deficiência. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do CONCURSO PÚBLICO, aplicar-se-á a mesma regra e proporciona-
lidade previstas no ITEM 4.2; 
4.15. O candidato deficiente que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o Laudo Médico, não será considerado deficiente, apto para 
concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição online. Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação 
posteriormente. 
4.16. Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados - quando chamados - serão avaliados pelo Serviço de Perícia Municipal que atestará a compatibilidade 
das atividades exercidas do cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada e a avaliação será de caráter eliminatório para efeito de contratação.

5. DAS ETAPAS
5.1. O Concurso Público constará das seguintes etapas:

Prova Objetiva de conhecimentos gerais e específicos quando for o caso, conforme programa especificado no Anexo IV, de caráter classificatório e eliminatório.
A Prova de Títulos para os cargos Diretor de Educação Básica, Professor de Educação Básica e Professor de Educação Física de caráter meramente classificatório, 
portanto, não eliminam do Concurso os candidatos que não apresentarem títulos.
5.1.1. Serão considerados aprovados na Prova Objetiva os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 40% (quarenta por cento) do total de 40 (quarenta) ques-
tões. Abaixo deste percentual o candidato será considerado excluído do Concurso.

5.2. Somente serão considerados os pontos obtidos com a Prova de Títulos, os candidatos que atenderam o item 5.1.1.

6. DAS PROVAS
6.1 – Da Prova Objetiva

6.1.1. A Prova Objetiva será realizada no dia 12 de Fevereiro de 2017, com início e término de acordo com o especificado no Anexo V (horário de Brasília), no 
Município de Itapetininga - SP, nos locais divulgados através de convocação no site www.duxconcursos.com.br.
6.1.2. A Prova Objetiva conterá questões objetivas – em nível e quantidade conforme exposto no Anexo II – cada uma composta de cinco assertivas, das quais 
apenas uma será correta.
6.1.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
6.1.4. Para os candidatos que farão as provas do Concurso Público, no período da manhã os portões serão abertos às 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os 
portões serão fechados. Para os candidatos que farão as provas do Concurso Público no período da tarde os portões serão abertos às 13 horas, sendo que às 13 horas 
e 45 minutos os portões serão fechados. Nenhum candidato poderá adentrar o local das provas depois dos portões fechados. As provas da manhã terão início às 09 
horas, com duração de 03 (três) horas e as provas da tarde terão início às 14 horas, com duração de 03(três) horas, de acordo com Anexo V.   
6.1.5. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente o horário informado no item acima e apresentar-se munido de carteira de 
identidade (documento original com foto) e comprovante de inscrição (boleto devidamente quitado). Poderão ser usados como documento de identificação também 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei n.º 9.053/97 e cédula de identidade para 
estrangeiros (no prazo de validade).
6.1.6. Será desclassificado automaticamente o candidato que deixar de assinar a folha de presença, o gabarito oficial e também não preencher o gabarito de acordo 
com as instruções da folha de rosto que consta no caderno de questões.
6.1.7. Para a realização das provas, o candidato deverá trazer caneta esferográfica com tinta azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de nenhum 
outro material durante a realização da prova. 
6.1.8. O preenchimento do gabarito oficial deve ser obrigatoriamente feito a tinta (caneta preta ou azul). Não serão aceitas rasuras ou preenchimentos a lápis.
6.1.9. O candidato só poderá retirar-se do local de provas, depois de transcorrida uma hora do início das provas. 
6.1.10. Durante a realização das provas não serão permitidos, sob nenhuma condição, com pena de exclusão do Concurso Público:

a) Consultas, de nenhuma espécie. 
b) Atitudes de desacato, desrespeito ou descortesia com qualquer dos coordenadores, participantes, examinadores, executores ou autoridades presentes.
c) Ausência da sala, pelo candidato, sem a devida autorização do fiscal de sala e acompanhamento do fiscal de corredor.
d) Uso de qualquer material eletrônico de cálculo ou de comunicação. (celulares, tablets, calculadoras, etc.).
e) Perturbação à ordem dos trabalhos.
f) O candidato, que após adentrar o recinto da prova causar tumulto de qualquer espécie, será imediatamente desclassificado e retirado do local.
g) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Gabarito Oficial, Caderno de Questões ou materiais não permitidos.
h) Não devolver integralmente o material recebido.

6.1.11. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo preenchimento correto do cartão-resposta e sua integridade; não haverá substituição do cartão-
-resposta, a não ser em caso de defeito em sua impressão. 
6.1.12. Não haverá segunda chamada para as provas. A ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará na sua eliminação do 
Concurso. 
6.1.13. O candidato que necessitar do caderno de questões deverá solicitá-lo através do e-mail candidato@duxconcursos.com.br, durante o período de recurso.

6.2. Da Prova de Títulos

6.2.1. Tem caráter meramente classificatório, e seus pontos somente serão computados para os aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha e será valorizada 
em até 10 (dez) pontos. 
6.2.1.1. Em caso do candidato possuir Mestrado e Doutorado, serão contados os pontos da maior titulação apenas. 
6.3. Para os cargos em que estão previstos a Prova de Títulos, os candidatos deverão enviar os títulos por Correio, via CARTA SIMPLES com AR (aviso de recebi-
mento), no período de (05/01/2017 à 17/01/2017), em envelope devidamente lacrado, com a identificação completa do candidato. Para efeitos de comprovação da 
data de envio será considerado a data da postagem.

DUX CONSULTORIA E SERVIÇOS
RUA CATARINA ETSUCO UMEZU – 171 – CENTRO
CEP 18900 – 000 – SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP
A/C: BANCA EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

6.3.1. Os títulos deverão ser entregues em envelope lacrado com a identificação do candidato e com o preenchimento do formulário Anexo VI.
6.3.1.2. É de total responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de entrega, assim como a autenticidade dos documentos enviados.
6.3.1.3. Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma ou certificado, expedido por instituição de ensino ou aperfeiçoamento de Recursos 
Humanos reconhecida oficialmente. Não nos responsabilizamos pelo envio do Título em original. Não haverá RECEBIMENTO no dia da prova.
6.3.1.4. Os títulos deverão ser reconhecidos pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura – ou Conselho Estadual de Educação e deverão se referir à área corres-
pondente ao cargo a que o candidato tenha se inscrito. 
6.3.1.5. Somente serão aceitos Diplomas em papel timbrado da instituição, que ateste a conclusão do curso, a carga horária, assinados e com identificação do 
responsável pela assinatura. 
6.3.1.6. Não serão aceitos títulos entregues ou postados fora do prazo estabelecido. 
6.3.1.7. A avaliação dos títulos apresentados será feita pela comissão da banca examinadora da DUX Consultoria e Serviços Ltda ME. Não haverá, em hipótese 
alguma, segunda chamada para entrega dos títulos.
6.3.1.8. Somente serão considerados os pontos obtidos com a Prova de Títulos, os candidatos que atenderam o item 5.1.1.
6.3.1.9. Não será aceito a entrega de títulos em outra data ou ocasião, ou fora das condições previstas em edital.
6.4. Tabela de Títulos:

Especificações de Títulos Valor unitário Quantidade máxima

TÍTULO DE DOUTOR NA ÁREA DE ATUAÇÃO QUE ESTÁ CONCORRENDO 05 Pontos. 01

TÍTULO DE MESTRE NA ÁREA QUE ESTÁ CONCORRENDO. 03 Pontos. 01

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO POS-GRADUAÇÃO (MÍNIMO DE 
360 HORAS) NA ÁREA A QUE ESTÁ CONCORRENDO ACOMPANHADOS DO 
HISTÓRICO ESCOLAR.

01 Pontos. 02

6.4.1. Somente serão pontuados os documentos constantes da relação acima, conforme Edital. A entrega destes documentos é de inteira responsabilidade do candida-
to, e tem como efeito pontuação extra, que será somada à nota da Prova Objetiva. O Diploma de Graduação (que são requisitos básicos para a função) serão exigidos 
somente no ato da contratação e não contam como títulos no presente Concurso.

6.5. BANCAS ESPECIAIS 

6.5.1. Candidatos portadores de necessidades especiais, gestantes, lactantes, acidentados, entre outros casos que impeçam a realização da prova em condições 
normais, deverão informar tal condição na ficha de inscrição, comprovar a necessidade via atestado médico e entrar em contato com a Banca Examinadora para 
estabelecer a melhor forma de atendimento. 
6.5.2. Situações emergenciais ou acidentais deverão ser comunicadas, com a maior antecedência possível, à Banca Examinadora, visando o atendimento adequado. 
6.5.3. As Bancas Especiais somente serão disponibilizadas nos locais (edificações) onde estiverem sendo aplicadas as provas.
6.6. Do julgamento das Provas Objetivas e do resultado:
6.6.1. Será atribuída nota 0 (zero) à questão não respondida ou respondida com emendas e/ou rasuras e/ou em duplicidade no cartão-resposta. 
6.6.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos deparados com a mesma questão, independentemente da 
formulação de recursos, desde que o candidato tenha atribuído alguma resposta para ela.
6.6.3. O resultado final será divulgado no dia 03/03/2017, nos endereços eletrônicos www.duxconcursoscom.br, 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.  

7. EXAME MÉDICO
7.1. O exame médico admissional possui caráter eliminatório e por ele deverão passar os candidatos melhores classificados no Concurso Público e convocados para 
possível contratação, mediante comprovação dos requisitos estabelecidos neste edital e conforme necessidade do Município de Itapetininga.

8. PONTUAÇÃO
8.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.2. A classificação final dos candidatos aprovados na fase eliminatória será efetivada após análise dos títulos apresentados (quando for o caso).
8.2.1. Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Concurso Público.
8.2.2. A classificação dos concursados será em ordem decrescente, de acordo com a nota final.
8.2.3.  A publicação do resultado Final do Concurso Público será divulgada no dia 03 de março de 2017, no site www.duxconcursos.com.br,  no Jornal “SEMA-
NÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININGA” que encontra-se nas bancas de jornais e também disponível para consulta no site www.itapetininga.
sp.gov.br. 
8.2.4. A nota dos candidatos habilitados no Concurso Público será composta da seguinte forma:

a) Todas as questões possuem o mesmo valor que é igual a 2,5.
b) Para as provas que possuam questões de Conhecimentos Gerais e Específicos:
CG* x 2,5 + CE* x 2,5. (total de questões acertadas de Conhecimentos Gerais vezes 2,5, mais total de questões acertadas de Conhecimentos Específicos vezes 2,5).
c) Para as provas que possuam questões de Conhecimentos Gerais:
CG* x 2,5. (total de acertos de Conhecimentos Gerais vezes 2,5).

*Obs.: (CG conhecimentos gerais) - (CE conhecimentos específicos).

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) For maior de 60 (sessenta) anos, segundo o Estatuto do Idoso;
b) Obtiver o maior número de acertos na prova de Conhecimento Específicos; 
c) Obtiver o maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
d) Obtiver o maior número de acertos na prova de Matemática (se houver); 
e) Obtiver o maior número de acertos na prova de Informática (se houver); 
f) Maior idade (ano, mês, dia); 
g) Persistindo o empate, o critério a ser utilizado será o de sorteio. 

10. DOS RECURSOS
10.1. Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primei-
ro dia subseqüente à data de publicação do objeto do recurso, nas seguintes situações: 
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a) contra qualquer questão da prova objetiva, a contar da publicação do gabarito; 
b) contra a totalização dos pontos obtidos na prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo das notas; 
c) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas ou na classificação, a contar da data da divulgação do resultado final das provas; 
d) da Classificação final desde que seja comprovado erro material, a contar da data da divulgação do resultado; 
e) indeferimento de solicitação de inscrição para deficiente físico; 
f) indeferimento de solicitação de inscrição com pedido de atendimento especial; 
g) indeferimento de solicitação de pedido de isenção da taxa de inscrição. 

10.2. Os prazos exigidos neste Edital só iniciarão e terminarão em dias úteis, e serão contados da seguinte forma: incluir-se-á o dia de início e o dia do final. 
10.3. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados, os que não contive-
rem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos preestabelecidos.
10.4. Os recursos deverão ser dirigidos à Banca Examinadora e  enviados através do canal de atendimento ao candidato e-mail: candidato@duxconcursos.com.br .
10.5. A banca examinadora será formada por 03 funcionários qualificados, a serem designados por meio de documentos oficiais pela DUX 
Consultoria e Serviços Ltda ME, para coordenação e realização do Concurso Público e da Comissão de Concurso Público especialmente no-
meada pela Portaria nº 542/2016, de 22 de Novembro de 2016 que fará o acompanhamento e fiscalização das etapas do Concurso.
10.6. No documento do recurso deverá constar o nome do candidato, número de inscrição, número do documen-
to de identidade, cargo pretendido e endereço para correspondência conforme modelo (anexo IX).
10.7. Será negada resposta ao recurso que não se apresentar em termos convenientes, ofensivo e devidamen-
te fundamentado, ou recursos interpostos fora do prazo estipulado pelo presente edital. 
10.8. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será disponibilizada no site da Organizadora DUX Consultoria e Serviços Ltda ME.
10.9. A anulação de quaisquer questões do certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resulta-
rá em beneficio de todos os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. 
10.10. Alterado o gabarito oficial pela Comissão do CONCURSO PÚBLICO, de ofício ou por força de pro-
vimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito. 
10.11. Na ocorrência dos dispostos acima poderá haver alteração da classificação inicial obtida para uma classificação supe-
rior ou inferior, ou ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida
10.12. Os resultados dos julgamentos dos recursos interpostos serão divulgados através de publicação no site www.duxconcursos.com.br.
10.13. Somente será admitido um único recurso com a mesma causa de pedir, por candidato. 
10.14. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de man-
dato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.

11. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS
11.4. São Requisitos para Nomeação:
11.5. 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 incompa-
tível com o desempenho de suas funções; 
11.6. Se for do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar;
11.7. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
11.8. Ter 18 (dezoito) anos completos na data da convocação; 
11.9. Ter nacionalidade brasileira, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconheci-
mento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no artigo 12, do Decreto N. º 70.436/72;
11.10. Comprovação dos requisitos exigidos no Item nº 2, sendo sua inexistência ou eventual irregularidade implica na imediata eliminação do Concurso Publico, 
anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição e habilitação.
11.11. Gozar de boa saúde física; psicológica e mental e não ter deficiência incompatível com o exercício das funções que competem ao Cargo; 
11.12. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
11.13. Não exercer qualquer Cargo ou função pública de acumulação proibida com o exercício do novo Cargo; 
11.14. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para o Concurso, será solicitada por ocasião da NOMEA-
ÇÃO para o CARGO; 
11.15. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no Concur-
so, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.
11.16. A NOMEAÇÃO reger-se-á sob o Regime Estatutário, efetivando-se nos termos da legislação vigente e, obedecendo rigorosamente à ordem de Classificação 
Final estabelecida quando da homologação do CONCURSO PÚBLICO.
11.17. Por ocasião da NOMEAÇÃO será exigido do candidato o documento relativo à confirmação 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.
11.18. O candidato deverá apresentar, ainda, os documentos pessoais conforme solicitação da Prefeitura Municipal.
11.19. A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário.
11.20. A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a NOMEAÇÃO. 
11.21. A convocação para preenchimento dos cargos será publicada unicamente no “JORNAL SEMANÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DE ITAPETININ-
GA”, devendo o candidato comparecer em cinco dias no Departamento de Gestão de Pessoas, conforme Edital de Chamamento. 
11.22. Para efeito de preenchimento, o candidato convocado será submetido a Exame médico pré admissional 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 especificidade do trabalho.
11.23. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 
11.24. O candidato convocado para preenchimento que não comparecer; recusar; desistir por escrito ou admitido, deixar de entrar em atividade no prazo estipulado 
pela Administração, perderá o direito decorrente de sua classificação.
11.25. 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.

12. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
12.1 O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, prorrogável uma única vez, por igual período, conforme interesse e conve-
niência da Prefeitura Municipal de Itapetininga, ou antes, desse prazo, se todos os candidatos classificados tiverem sido aproveitados.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 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; 
13.2 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/SP; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização; 
13.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas nesse Edital, implicará sua eliminação do Concurso Público, a qualquer tempo; 
13.4 Será excluído do Concurso Público o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova (s); 
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação; 
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da prova; 
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo; 
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; 
h) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Pager, celulares, etc.);
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução da Prova; 
j) Não devolver integralmente o material solicitado;
 k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
13.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este Concurso Público nos meios indicados, 
como o Jornal Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga e no quadro de avisos da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP. 
13.6 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. 
13.7 No que tange ao presente Concurso Público, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento, especialmente nomeada pela Portaria nº 
542/2016, de 22 de Novembro de 2016, pela DUX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME.
13.8 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do encerramento da publicação da Classificação 
Final do Concurso Público serão disponibilizados para envio à Prefeitura do Município de Itapetininga/SP. Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação, 
serão incinerados; 
13.9 Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerada a data de publicação dos atos relativos ao presente Concurso Público no site www.duxcon-
cursos.com.br. 
13.10 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.

                   Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o, presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais 
de costume da Prefeitura, pela Internet no endereço www.duxconcursos.com.br e no Jornal “SEMANÁRIO OFICIAL DE ITAPETININGA”, bem como poderá 
ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.

Itapetininga - SP, 16 de Dezembro de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – CALENDÁRIO PRELIMINAR DO CONCURSO

EVENTO DATA

Publicação do Edital 17/12/2016

Período de Inscrições 18/12/2016 à 09/01/2017

Período de Solicitação de Isenção 20/12/2016 e 21/12/2016

Divulgação do Deferimento/Indeferimento da Solicitação de Isenção 03/01/2017

Homologação dos inscritos 13/01/2017

Verificação das inscrições e identificação do local de provas 20/01/2017

Envio dos Títulos via Correio 05/01/2017 à 17/01/2017

Prova Objetiva 12/02/2017

Disponibilização do Gabarito 13/02/2017

Recebimento de recurso / Gabarito 14/02/2017 e 15/02/2017

Resultado Prova Objetiva 22/02/2017

Recebimento de recurso / Resultado 23/02/2017 e 24/02/2017

Resultado Final 03/03/2017

Homologação 10/03/2017

ANEXO II – TIPOS DE PROVA E QUESTÕES

Duração 3 horas
Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos Total Questões Objetivas

Língua
Portuguesa

Matemática Informática

Auditor de Controle Interno – Ha-
bilitação em Ciências Contábeis 10 10 05 15 40

Auditor de Controle Interno – Ha-
bilitação em Direito 10 10 05 15 40

Auditor de Controle Interno – 
Habilitação em Administração de 
Empresas

10 10 05 15 40

Auditor de Controle Interno – Ha-
bilitação em Engenharia 10 10 05 15 40

Auditor de Controle Interno – Ha-
bilitação em Ciências Econômicas 10 10 05 15 40

Diretor de Educação Básica 10 10 05 15 40

Professor de Educação Básica 10 10 05 15 40

Professor de Educação Física 10 10 05 15 40

Auxiliar de Educação 15 15 00 10 40

Auxiliar Administrativo Escolar 15 15 10 00 40

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DE CADA FUNÇÃO
Auditor de Controle Interno – Habilitação em Ciências Contábeis; em Direito; EM ciências econômica; em Engenharia e em Administração de Empresas
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal; 
apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; promover o cumprimento das normas legais e técnicas; realizar o controle dos limites fiscais e 
constitucionais aplicados na gestão das finanças da Prefeitura Municipal. Verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal 
nº 8.666/93, dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal; avaliar o cumprimento 
das metas fiscais e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados; comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial; comprovar a legalidade dos repasses efetuados a entidades do terceiro setor, a qualquer título, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados; 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; assinar, em conjunto com a Administração Financeira 
do Município, o relatório de gestão fiscal; atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesas, recebedores, tesoureiros, pagadores ou asseme-
lhados; apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional, proceder a avaliação da eficiência, da eficácia e da economicidade dos atos praticados 
pelos agentes públicos da Prefeitura Municipal; promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades e, quando couber, recomendar 
as medidas corretivas aplicáveis; revisar e orientar a adequação da estrutura organizacional administrativa da Prefeitura Municipal com vistas à racionalização do 
trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais; supervisionar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal para o retorno da 
despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000; realizar o controle dos 
limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar; examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e 
contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregu-
laridades na Prefeitura Municipal; exercer, com o caráter de assessoramento aos Ordenadores de Despesas, a fiscalização e o controle financeiro, contábil, orçamen-
tário, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal; acompanhar o cumprimento dos programas e metas administrativas e, com base nesse acompanhamento, 
recomendar o que assegure a consecução dos resultados previstos, em função dos interesses da comunidade local; criar condições indispensáveis para assegurar a 
regularidade de receitas e despesas; analisar os relatórios bimestrais de execução orçamentária e recomendar medidas de acertamento quando necessárias; controlar 
as prestações de contas por aqueles que a elas estejam sujeitos; desempenhar, por determinação do Prefeito Municipal, outras atribuições compatíveis com o objeto 
do Controle Interno; coordenar, avaliar, com transparência e eficácia e disseminar as informações técnicas e legislação às unidades executoras; ter Independência 
profissional para o desempenho das atividades a ele inerentes; ter acesso a documentos e bancos de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno. 
Participar dos programas de capacitação e treinamento de pessoal; acompanhar os processos de expansão da informatização da Prefeitura Municipal, com vistas a 
proceder à otimização dos serviços prestados pelo departamento de controle interno; da implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total da Prefeitura 
Municipal. Executam outras funções correlatas determinadas pela autoridade superior.

Diretor de Educação Básica
Conhecer e respeitar as Leis;  Dirigir o estabelecimento de Educação Básica, planejando, coordenando e avaliando a execução das atividade docentes, discentes 
e administrativas;  Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino, as determinações das autoridades escolares, as disposições do Regimento escolar e os preceitos do 
Projeto Político Pedagógico do estabelecimento; Encaminhar, devidamente informada, toda documentação que tramita pelo estabelecimento; Representar a escola; 
Desenvolver estreita colaboração entre pais, equipe escolar e comunidade;
Administrar o pessoal, os recursos materiais e financeiros do estabelecimento de ensino; Garantir a observância das normas da gestão democrática do ensino público 
na Educação Básica; Estabelecer relação adequada entre número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento; Providenciar a 
organização dos horários de trabalho e a escala de férias; Acompanhar e coordenar o preparo da merenda, bem como critérios específicos para a qualidade da presta-
ção do serviço; Coordenar a atuação efetiva dos funcionários da escola, estabelecendo condições para o bom andamento dos diversos segmentos administrativos da 
Unidade Escolar e prestação de serviços; Comunicar à Secretaria de Educação sobre situações, documentos e informações relevantes pertinentes à unidade escolar; 
Responsabilizar-se por documentos que adentram e emanam da Unidade Escolar; Participar de reuniões em nível de rede Municipal de Ensino, mantendo contato 
com seus pares e autoridades de ensino e colaborar com a implementação de programas e projetos educacionais; Zelar pelo funcionamento da parte física do prédio 
escolar e encaminhar solicitações aos setores competentes para manutenção e reforma; Executar outras atividades correlatas.

Professor de Educação Básica
Conhecer e respeitar as leis; Preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através de seu desempenho profissional; Respeitar o aluno como sujeito do processo 
educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções; Participar 
da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar; Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; Elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos; Esta-
belecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que apresentem menor rendimento; Cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de docência 
em sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário estabelecido pela direção da unidade escolar; Manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade em geral; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar 
as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da unidade escolar e ao processo de ensino e aprendizagem; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento pessoal; Participar do Conselho de Escola; Colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando; Viabilizar a participação efetiva do 
alunos nas diferentes situações de aprendizagem e interação no contexto escolar e nas atividades extra-classe; Manter atualizado seus dados para atualização de seu 
prontuário; Considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretrizes da política educacional na escolha e utilização 
de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; Zelar para que o aluno não seja impedido de participar das 
atividades escolares em razão de qualquer carência material; Executar outras atividades correlatas.

Professor de Educação Física
Conhecer e respeitar as leis; Preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através de seu desempenho profissional; Respeitar o aluno como sujeito do processo 
educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; Participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções; Participar 
da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; Elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar; Utilizar metodologias através de ações que garantam o ensino e aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer e implementar estratégias e atendimento aos alunos que apresentem menor rendimento; Cumprir os dias letivos, as horas de jornada de trabalho de 
docência em sala de aula e horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o horário estabelecido pela direção da unidade escolar; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter espírito de cooperação e solidariedade coma equipe escolar e 
comunidade em geral; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atingimento dos fins educacionais da unidade escolar e ao processo de ensino e aprendizagem; Participar do Conselho de Escola; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando; Manter atualizado seus 
dados para atualização de seu prontuário; Considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretrizes da política 
educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem; Zelar para que o aluno 
não seja impedido de participar das atividades escolares em razão de qualquer carência material; Promover e facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural 
dos alunos sob sua orientação profissional; Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor serviço 
e contribuir para o desenvolvimento da profissão; Promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática da Educação Física; Exercer a 
docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teórico-prático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, 
caracterizando a ação educativa, nas dimensões afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como essenciais; Planejar e executar o trabalho docente, 
levantar dados e interpretá-los; Contribuir para a qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Física; Estabelecer mecanismos de avaliação, considerar diferen-
ças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las; Cooperar com os setores de supervisão e orientação escolar; Trabalhar em equipe; Possibilitar através da Educação 
Física ao educando o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e 
inserção social, na busca do conhecimento e no exercício da cidadania; Utilizar de diversas linguagens para promover situações significativas de aprendizagens de 
acordo com o segmento inerente a cada atividade; Executar atividades correlatas ao cargo.

Auxiliar de Educação
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Atua nas diversas unidades escolares, que possuem berçário e mini-maternal, efetuando serviços de limpeza e higiene da criança, fornecendo alimentação, participan-
do de atividades recreativas etc., a fim de promover o bem estar da criança. Efetua a higienização das crianças, preparando e dando banhos, trocando fraudas e roupas. 
Alimenta criança, conforme horários pré-estabelecidos, dando mamadeira, papinhas, sucos, frutas, almoço e jantar etc. Acompanha as crianças para realização das 
necessidades fisiológicas, efetuando e ensinando maneiras e hábitos de higiene. Acompanha o estado de saúde das crianças, observando a ocorrência de febre, vômi-
tos, diarréias e etc, comunicando o fato à chefia para as devidas providências. Participa de atividades recreativas com as crianças, orientando ou ensinando-as quanto 
ao tipo de brinquedo ou brincadeira. Efetua a entrega das crianças aos pais ou responsáveis, relatando sua rotina diária e possíveis ocorrências, a fim de tomarem as 
medidas necessárias. Executa outras tarefas correlatas.

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

ANEXO IV – PROGRAMA PARA PROVAS
CONTEÚDO BÁSICO DE ESTUDO COMUM PARA OS CARGOS: Auditor de Controle Interno – Habilitação em Ciências Contábeis, Auditor de 
Controle Interno – Habilitação em Direito, Auditor de Controle Interno – Habilitação em Administração de Empresas, Auditor de Controle Interno – 
Habilitação em Engenharia, Diretor de Educação Básica, Professor de Educação Básica e Professor de Educação Física.

LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de prono-
mes; conhecimentos básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); adequação das variações linguísticas às diferentes si-
tuações comunicativas; sentido literal e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das conjunções; conhecimento gramatical 
de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas; Figura de Linguagem. 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; 
mínimo múltiplo comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares); conjunto dos números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e proporção; propriedades 
das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; conjunto dos 
números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa, Raciocínio Lógico.
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft 
Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos básicos de internet. Conceitos de sistemas operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/
Intranet. Conceitos e princípios de proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador.

CONTEÚDO BÁSICO DE ESTUDO PARA O CARGO: Auxiliar de Educação
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de prono-
mes; conhecimentos básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); adequação das variações linguísticas às diferentes si-
tuações comunicativas; sentido literal e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das conjunções; conhecimento gramatical 
de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas; Figura de Linguagem. 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; 
mínimo múltiplo comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares); conjunto dos números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e proporção; propriedades 
das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; conjunto dos 
números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa, Raciocínio Lógico.

CONTEÚDO BÁSICO DE ESTUDO PARA O CARGO: Auxiliar Administrativo Escolar
LINGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de prono-
mes; conhecimentos básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); adequação das variações linguísticas às diferentes si-
tuações comunicativas; sentido literal e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das conjunções; conhecimento gramatical 
de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas; Figura de Linguagem. 
MATEMATICA - Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; 
mínimo múltiplo comum; números fracionários; Sistema Métrico Decimal: perímetro de figuras planas; áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares); conjunto dos números inteiros relativos; conjunto dos números racionais: resolução de equações do 1º grau; razão e proporção; propriedades 
das proporções; divisão proporcional; média aritmética simples e ponderada; regra de três simples e composta; porcentagem, juros simples e montante; conjunto dos 
números reais: operações com polinômios; produtos notáveis; fatoração; operações e resoluções de problemas envolvendo os itens do programa, Raciocínio Lógico.
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Sistema Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft 
Office; Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel), conceitos básicos de internet. Conceitos de sistemas operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/
Intranet. Conceitos e princípios de proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador.

CONTEÚDO DE ESTUDO “ESPECÍFICO” PARA OS CARGOS:
Auditor de Controle Interno – Habilitação em CIÊNCIAS CONTÁBEIS, EM Direito, em Administração de Empresas, em Engenharia Civil E EM 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Observação: No que se refere à legislação indicada, informa-se que deve ser considerada a legislação atualizada, desde que vigente, tendo como base até a data da 
publicação oficial do Edital.
.
Direito Constitucional: Constituição Federal: direitos e garantias fundamentais (Arts. 5º a 17). Organização do Estado político-administrativo (Arts. 18 a 36). Admi-
nistração Pública (Arts. 37 a 43). Organização dos Poderes (Arts. 44 a 69). Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária (Arts. 70 a 75). Tributação e Orçamento 
(Arts. 145 a 169). Ordem Econômica e Financeira (Arts. 170 a 192). Constituição Estadual: conceito, competência, limites, elementos e organização política do 
Estado de São Paulo. Poderes remanescentes.
Direito Administrativo: O regime jurídico-administrativo, Princípios da administração pública - Princípio da supremacia do interesse público, Princípio da indis-
ponibilidade do interesse público, Princípio da legalidade, Princípio da impessoalidade, Princípio da moralidade, Princípio da publicidade, Princípio da eficiência, 
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, Princípio da autotutela, Princípio da continuidade dos serviços públicos, Administração pública - Administração 
pública em sentido amplo e em sentido estrito, centralização, descentralização e desconcentração, Administração em sentido material e em sentido formal, Conceito 
de administração direta, administração indireta e entidades paraestatais, Criação de entidades da administração indireta, Criação de subsidiárias e participação no 
capital de empresas privadas, Características comuns às entidades da administração indireta, Entidades em espécie, Autarquias, Autarquias sob regime especial, 
autarquias fundacionais e associações públicas, Agências executivas e agências reguladoras, Fundações públicas, Empresas públicas e sociedades de economia 
mista, Distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista, Órgãos e agentes públicos, Terceiro setor, Atos administrativos, Poderes administrativos, 
Controle da administração pública.
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n° 101/2000; - Lei n° 4.320/64; Licitações e Contratos - Leis Federais n° 8.666/93, n° 8.883/94 e alterações, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), movimentação de créditos e mecanismos retificadores do orçamento; Receita e Despesa 
Pública: conceitos, classificação, estágios e legislação; Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimo-
niais; Licitação: conceito, finalidades, modalidades, dispensa e inexigibilidade, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Código de Ética de cada cargo.

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
Conhecimentos básicos em higiene 

Diretor de Educação Básica
Desenvolvimento e aprendizagem nas diferentes abordagens psicológicas (Behaviorismo – Construtivismo – Histórico-cultural). A didática na formação do pro-
fessor. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas. Relação professor/aluno. Componentes do processo de ensino: 
objetivos; conteúdos; métodos, técnicas e meios. Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Projeto político – pedagógico. Gestão escolar. Atendimento 
educacional do aluno com deficiência na perspectiva da Educação inclusiva. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069, 
de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº11. 645, de 10/03/2008. LDB Lei de Diretrizes e Bases, PCN Parâmetros Curriculares Nacionais, ECA 
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Gestão Democrática. Gestão de recursos financeiros e humanos. Mediação e gestão de conflitos. Avaliação e acompanhamento do rendimento escolar. Gestão de 
projetos.

BIBLIOGRAFIA: LEGISLAÇÃO FEDERAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 1988. Artigo 5º, Artigos 37 ao 41, 205 ao 214 
e 227 ao 229. LEI FEDERAL nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigos 53 ao 59 e 
136 a 137. LEI FEDERAL nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI FEDERAL nº 13.005, de 25 de junho 
de2014 (e suas alterações). Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. LEI FEDERAL nº 10436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre 
a Língua Brasileira de Sinais – Libras. LEI FEDERAL nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Altera a redação do Artigo 26, § 3º, e do Artigo 92 da Lei Federal 
9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI FEDERAL nº 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os Artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei 
Federal nº 9.394/96, com o objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade. LEI FEDERAL nº 11.274, de 6 de fevereiro de 
2006. Altera a redação dos Artigos 29, 30,32 e 87 da Lei Página 44 de 47 Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo 
sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. LEI FEDERAL nº 11.494, de 20 de 
junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. LEI 
FEDERAL nº 11.645, de 10/03/2008. Altera a Lei Federal nº 9.394/96, modificada pela Lei Federal nº 10.639/03, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” PARECER CNE/CEB nº 
22, de 17 de dezembro de 1998. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998. Institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 1, de 7 de abril de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. PARECER CNE/CEB nº 4, de 16 de fevereiro de 2000. Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil. RESOLUÇÃO CNE/
CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 2, de 11 de 
setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. RESOLUÇÃO CNE/CP nº 1, de 17 de julho de 2004. Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos – Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. DECRETO nº 
6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com 
Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando à 
mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.
Bibliografia Sugerida: ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. CHAUÍ, Marilena. Introdução à História da 
Filosofia. São Paulo: Cia. Das Letras, 2002. COLL, César - O construtivismo na sala de aula – Editora Ática. DEMO, Pedro. Avaliação Qualitativa. São Paulo: 
Cortez, 1991. FERREIRO, Emília. Com todas as letras. SP. Cortez. 1993. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP. Paz e Terra, 2003. HOFFMANN, Jussara. 
Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. KAMII, Constance. A criança e o número. Papirus. LENER, Délia. Ler e escrever na 
escola. O real, o possível e o necessário. Porto Alegre Artmed. 2002. LUCKESI, Cipriano Carlos - Avaliação de Aprendizagem escolar. São Paulo: Editora Cortez, 
2002. MORIN, Edgard. Os sete saberes necessários à educação do Futuro. SP Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000. PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática 
da Escola Pública. São Paulo. Ed. Ática, 1998. PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª a 4ª séries. PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para 
ensinar. Porto Alegre. Artmed, 2000. RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar – por uma docência de melhor qualidade. SP. Cortez, 2001. SASSAKI, R. 
K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003. SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Autores Associados, 
2008. SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez, 1980. SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: 

Cortez, 1980. SEVERINO, Antonio Joaquim. Filosofia da Educação: Construindo a Cidadania, São Paulo, FTD, 1994. SMOLE, K.S. e Diniz, M.I. (orgs.) Ler, 
escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre, Artmed, 2001. VEIGA, Ilma Passos de Alencastro (org). Projeto Político-
-Pedagógico da escola: Uma construção possível. Campinas: Papirus, 1995. VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem. SP. Martins Fontes 1997. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. ZAGURY, Tânia. Escola sem conflito: parceria com os pais. RJ. Record. 2002.

Professor de Educação Básica
Conhecimentos específicos de atendimento básico às crianças de até 05 anos: saúde, higiene, alimentação saudável, doenças na infância, noções de desenvolvimento 
infantil. Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Mé-
todos de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. 
A função social do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências 
essenciais à convivência democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. Educandos e Educadores: Seus 
Direitos e o Currículo. Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na Escola. 
Ensino e Aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. Educação Ambiental. Conceitos e Princípios da Educação Inclusiva. Fundamentos sócio-históricos e 
Políticos da Educação. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001, Constituição 
Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, 
Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5). 
Bibliografia sugerida: 1. COLOMER, Tereza; CAMPOS, Anna. Ensinar a ler. Ensinar a compreender, São Paulo: Artmed, 2002/ 2. PIAGET, Jean. A linguagem e 
o pensamento da criança. Trad. Manuel Campos. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999 3. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São Paulo: 
Cortez, 2010./ 4. HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora, ed. Porto Alegre 1995. 5. GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância 
e divulgação. Campinas Mercado de letras, 1996./ 6. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler / 7. LERNER, Delia; SADOVSKY, Patrícia. O sistema de 
numeração: um problema didático. In: PARRA, Cecília (org.). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre; Artes médicas, 1996.p.73-155./ 
8.CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos.14. ed. São Paulo, Cortez,2011./ 9. FERREIRO, Emília. Refle-
xões sobre alfabetização./ 10.MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro, UNESCO/Cortez Editora, cap. III e IV, p. 47-78, e cp. VI, 93-104, 
2000./ 11. TEBEROSSKY, Ana; COLOMER, Tereza. Aprender a ler a escrever: uma proposta construtiva. Porto Alegre: Artmed, 2002./ 12. VYGOTSKY, Lev 
Semenovitch. Formação social da mente. São Paulo: Martins fontes, 2007./ 13. WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.

Professor de Educação Física
Biodinâmica e comportamento da atividade física, abordagens da Educação Física escolar, motricidade humana, corporeidade, cine antropometria, crescimento e 
desenvolvimento corporal, primeiros socorros, organização de eventos, regras dos jogos esportivos, atividade física, condicionamento e performance.  Psicologia 
do Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Métodos de Ensino. Pe-
dagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A função social do 
Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas na sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à convivên-
cia democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e Desenvolvimento Humano. Educados e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. 
Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Gestão Democrática. Orientação Sexual na Escola. Ensino e Aprendizagem 
na perspectiva da pluralidade cultural. Educação Ambiental. Conceitos e Princípios da Educação Inclusiva. Fundamentos sócio-históricos e Políticos da Educação.
Bibliografia sugerida: 1. BETTI, Mauro. Imagem e ação: a televisão e a Educação Física escolar. In: _ (Org.) Educação Física e mídia: novos olhares, outras práticas. 
São Paulo: Hucitec, 2003. 2. BORGES, Cecilia. A formação de docentes de Educação Física e seus saberes profissionais. In: BORGES, Cecilia; DESBIENS, 
Jean François (Org.). Saber, formar e intervir para uma Educação Física em mudança. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 157-190. 3. CORSINO, Luciano 
Nascimento; AUAD, Daniela. O professor diante das relações de gênero na educação física escolar. São Paulo: Cortez, 2012. 4. DAOLIO, Jocimar. Da cultura do 
corpo. 13. ed. Campinas-SP: Papirus, 2010. 5. GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo. In: LOURO, Guacira Lopes; NECKEL, Jane Felipe e 
GOELLNER, Silvana Vilodre. Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2003. 6. KISHIMOTO, Tizuko Morchida. 
Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 13. ed., São Paulo: Cortez, 2010.7. KUNZ, Eleonor. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7. ed., Ijuí: Unijuí, 
2010. 8. LOMAKINE, Luciana. Fazer, conhecer, interpretar e apreciar: a dança no contexto da escola. In: SCARPATO, Marta (Org.). Educação Física: como pla-
nejar as aulas na educação básica. São Paulo: Avercamp, 2007, p. 39-57. 9. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação Física. In: DE MARCO, Ademir 
(Org.) Educação Física: cultura e sociedade. Campinas: Papirus, 2006. 10. NASCIMENTO, Paulo Rogerio Barbosa; ALMEIDA, Luciano. A tematização das lutas 
na Educação Física escolar: restrições e possibilidades. Movimento: revista da Escola de Educação Física, Porto Alegre, v.13, n.3, p.91110/set./dez.2007/Disponível 
em:<http://seer.ufrgs.br/index. php/Movimento/article/view/3567/1968> Acesso em: 30 jul. 2013.11. PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e con-
dições socioeconômicas. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v.14, n.1, p.97106,2000/ Disponível em: http://citrus.uspnet.usp.br/eef/uploads/arquivo/
v14%20n1%20artigo8/pdf Acesso em: 25 jul. 2013.12. SANCHES NETO, Luiz.; VENÂNCIO, Luciana.; DAOLIO, Jocimar.; BETTI, Mauro. A proposta curri-
cular de Educação Física do Estado de São Paulo: fundamentos e desafios. In: CARREIRA FILHO, Daniel; CORREIA, Walter Roberto. (Orgs.). Educação Física 
escolar: docência e cotidiano. Curitiba: CRV, p.109-128, 2010. 
Bibliografia sugerida: - 1. COLOMER, Tereza; CAMPOS, Anna. Ensinar a ler. Ensinar a compreender, São Paulo: Artmed, 2002/ 2. FREURI, Reinaldo Matias. 
Educação intercultural: mediações necessárias. RJ; ed. DPA, 2003/ 3. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 2010./ 4.MO-
RIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. UNESCO/Cortez Editora, cap. III e IV, p. 47-78, e cp. VI, 93-104, 2000./ 5. GERALDI, João Wander-
ley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas Mercado de letras, 1996./ 6. LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível 
e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002./7.ABRAMOVAY, Mirian; CASTRO, Mary Garcia; SILVA, Lorena Bernadete. Juventude e sexualidade. Brasília: 
UNESCO Brasil, 2004./ 8.ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar competências. P.Alegre: Artmed,2010./ 9. SCHNEUWLY, Bernard. Palavra 
e Ficcionalização: um cominho para o ensino da linguagem oral. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: 
Mercado de Letras, 2004./ 10. SOLÉ, Isabel. Estratégia de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998./ 11. TEBEROSSKY, Ana; COLOMER, Tereza. Aprender a ler a 
escrever: uma proposta construtiva. Porto Alegre: Artmed, 2002./ 12. VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Formação social da mente. São Paulo: Martins fontes, 2007./ 
13. WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, 
PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 
8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).

ANEXO V - HORÁRIO DAS PROVAS

Domingo de manhã

12/02/2017

09h00min
Às
12h00min

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os portões 
serão fechados e mais nenhum candidato poderá adentrar ao local das provas.

       - Auditor de Controle Interno

       - Diretor de Educação Básica
- Professor de Educação Básica I
(Campo de atuação Infantil)
        - Auxiliar de Educação

Domingo de tarde

12/02/2017

14h00min
Às
17h00min

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 13 horas, sendo que às 13 horas e 45 minutos os por-
tões serão fechados e mais nenhum candidato poderá adentrar ao local das provas

- Professor de Educação Básica I
(Campo de atuação Fundamental)
- Professor de Educação Física
- Auxiliar Administrativo Escolar

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE TÍTULOS

Nome: Função/ inscrição RG/ CPF:

Título de Doutor na área de atuação que está concorrendo: Sim       (  )

Não       (  )

Quantidade
01    (  )

Título de Mestre na área a que está concorrendo: Sim       (  )

Não       (  )

Quantidade
01    (  )

Certificado de conclusão de curso pós-graduação (mínimo de 360 
horas) na área a que está concorrendo acompanhados do histórico 
escolar:

Sim       (  )

Não       (  )

Quantidade
01    (  )
02    (  )

Data ___/___/________.

______________________
Assinatura do candidato:

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RENDA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
Comissão de Concurso Público 

Prezados Senhores

Eu, ______________________________________________________________________, abaixo assinado (a), R.G. _________________________ e 
CPF nº _____________________, 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 
previdenciário, 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 542/2016, de 22 de Novembro de 2016, a fiscalizar e a averiguar a informação acima. 

ITAPETININGA, _________ de ______________________________ de _______.
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_________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO VIII – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
Comissão de Concurso Público 

Prezados Senhores
Eu, ______________________________________________________________________, abaixo assinado (a), R.G. _________________________ e 
CPF nº _____________________, residente à Rua/Avenida ________________________________________________________nº _________ Bairro 
__________________, nesta cidade, venho pelo presente, REQUERER a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Concurso Público, da Prefeitura Muni-
cipal de Itapetininga, de conformidade com as Leis 5.048/06 e 5.167/07, e que para tanto apresento as seguintes PROVAS documentais: 
          Comprovante de residência há mais de 02 (dois) anos no Município de Itapetininga; 
          Copia das anotações constantes da carteira profissional; 
          Declaração, em modelo próprio, de que não possui renda, não está em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido por 
sistema de previdência social ou privado; 
          Atestado e/ou comprovante de que é doador do banco de sangue de Itapetininga, devidamente cadastrados. 
          Declaração / Outros 
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
DECLARO sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras e que me enquadro nas condições de isenção previstas na Legislação Municipal 
pertinente do município de Itapetininga e que deverei acompanhar o Edital de Deferimento do Pedido de Isenção que será divulgado no site www.duxconcursos.
com.br, a partir de 03 de Janeiro de 2017.
ITAPETININGA, _________ de ______________________________ de _________.

______________________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO IX – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECURSO

Instrução: O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, o código e o nome do cargo para o qual está concorrendo, a fase do Concurso a que se refere o recurso, o 
número da questão objeto do recurso (quando for o caso), o gabarito publicado pela DUX (quando for o caso), a sua resposta (quando for o caso) e a sua argumen-
tação fundamentada.
Quando o recurso for referente ao enunciado da questão (caso o conteúdo das questões seja disponibilizado), o candidato deverá indicar o número da questão a que 
se refere o enunciado e a sua argumentação fundamentada.

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 002/2016 

NOME DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
CARGO: 
FASE DO CONCURSO A QUE SE REFERE O RECURSO
NÚMERO DA QUESTÃO: (QUANDO FOR O CASO)
GABARITO: (QUANDO FOR O CASO)
RESPOSTA DO CANDIDATO: (QUANDO FOR O CASO)
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO:
CIDADE, DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO

AVISO DE EDITAL
TERMO DE RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2016 - PROCESSO Nº 439/2016. 
Tipo: Menor Preço por Item - OBJETO: aquisição e instalação de 01 grupo motor gerador a diesel para o prédio da Vigilância Epidemiológica – ex-
clusivo para Me (Microempresa) e Epp (Empresa De Pequeno Porte). Fica retificada a publicação na edição nº 564 do Semanário Oficial da Prefeitura 
de Itapetininga do dia 10.12.2016, em sua página 17, excluindo-se o termo: (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS). Fica alterada a SESSÃO DE 
ABERTURA para o dia 09.01.2017 às 09:00 horas na Sala de Reuniões do Setor de Licitação, localizada à Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim 
Marabá. O edital de abertura ficará disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial. Maiores informações 
pelo telefone (15) 3376-9608/9552/9639. Itapetininga, 17 de dezembro de 2016. Paulo César de Proença Weiss Pregoeiro Oficial.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 220/2016
PROCESSO Nº 360/2016. OBJETO: Aquisição de PEDRAS E BICA CORRIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS - (SIS-
TEMA de registro DE preçoS). Fica o presente edital retificado por erro de digitação, e assim fica excluída a alínea “d” do item 9.3, conforme segue: 
Onde se lê:
“9.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 
as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital;
c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
d) que não apresentem amostras.”

Leia-se: 
“9.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 
as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital;
c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.”
     
Ficam  mantidas as demais disposições do edital. O presente pregão será realizado no dia 22/12/2016 às 09:00 horas e esta Retificação está disponível 
no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial. Itapetininga, 16 de dezembro de 2016.

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO E DIRETOR

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 213/2016
Processo n° 379/2016, objetivando a AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS REGIONAIS E ADUBO – SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS – PERÍODO DE 12 MESES – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – EXCLUSIVO 
PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPRESAS (ME), HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU 
o objeto licitado ao proponente:

FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLANTAS EIRELI – ME
CNPJ: 13.045.705/0001-77

Item Qtdd. Unid Descrição Vl. Unitário Vl. Total

1 20.000 Un MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS REGIONAIS – fornecidas 
em embalagens de tubetes, sem devolução dos mesmos, com volume 290 cm³ 
e/ou sacos plásticos de 380 cm³ com altura mínima de 0,60 cm respeitando a 
legislação ambiental vigente, neste caso a Resolução da Secretaria de Meio 
Ambiente SMA 32/2014, estabelecendo orientações, diretrizes e critérios so-
bre a restauração ecológica no Estado de São Paulo, sendo estas mudas, com 
diversidade mínima de 80 espécies, estando as mudas em perfeitas condições 
fitossanitárias, rusticadas, com um sistema radicular bem distribuído com boa 
sanidade, livre de pragas, com colo bem formado e com diâmetro do caule 
compatível com o seu grau de desenvolvimento.

R$ 2,60 R$ 52.000,00

2 60 Un Adubo de cobertura 20 05 20 – saco 25 kg R$ 67,50 R$ 4.050,00

3 60 Un Adubo 06 30 06 com micros – saco de 25 kg R$ 72,20 R$ 4.332,00

4 60 Un Adubo orgânico – saco de 25 kg R$ 40,80 R$ 2.448,00

TOTAL => R$ 62.830,00

Itapetininga, 16 de dezembro de 2016.

CLÁUDIO CESAR BASSI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Decreto 999 de 14/01/13

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 218/2016
Processo nº 434/2016, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, HOMOLOGO o 
procedimento que ADJUDICOU o objeto aos proponentes:
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIONAL LTDA EIRELI CNPJ: 60.718.640/0001-63

ITEM QUANT. UNID DESCRIÇÃO VALOR 
UNIT.

VALOR TO-
TAL 

01 4.770.000 SV IMPRESSAO GRAFICA - CONFECÇÃO DE IMPRESSOS CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IM-
PRESSÃO GRÁFICA DO SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
DE ITAPETININGA, JORNAL COM FORMATO TABLÓIDE (ME-
DIDAS DE 225 MM X 297 MM) COM TIRAGEM MÍNIMA DE 1.000 
(HUM MIL) EXEMPLARES NAS EDIÇÕES EXTRAS E MÁXIMA 
DE 3.000 (TRÊS MIL)EXEMPLARES POR SEMANA, PODENDO 
EXCEPCIONALMENTE, SER REQUISITADA EDIÇÃO EXTRA 
A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, SENDO QUE O NÚMERO DE 
PAGINAS SERÁ SEMPRE MÚLTIPLO DE 4 (QUATRO) PÁGINAS, 
PODENDO SER COLORIDAS OU PRETO E BRANCO, A SEREM 
ESCOLHIDAS CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITU-
RA DE ITAPETININGA, COM ENTREGA DOS JORNAIS IMPRES-
SOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. TOTAL 
DE PÁGINAS: 4.770.000, SENDO 50%  DE PÁGINAS COLORIDAS 
E 50%  PÁGINAS PRETO E BRANCO. O PERIÓDO DO CONTRA-
TO SERÁ DE 12 MESES. TOTAL DE EDIÇOES 53, PODENDO EX-
CEPCIONALMENTE OCORREREM EDIÇÕES EXTRAS.

R$ 0,0449 R$ 214.173,00

VALOR TOTAL R$ 214.173,00

Itapetininga, 16 de dezembro de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2016
CONTRATADA: DUX Consultoria e Serviços Ltda ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. PROCESSO Nº 280/2016. MODALIDADE: 
Pregão Presencial Nº 197/2016. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a reali-
zação de concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Municipal - Secretaria Municipal de Administração e Finanças e 
Secretaria Municipal de Educação. Valor da inscrição para cargos de ensino médio: R$ 9,00. Valor da inscrição para cargos de ensino superior: R$ 
12,50. ASSINATURA: 30.11.2016. VIGÊNCIA: 12 meses.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 528, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapetiningana a senhora Maria Amalia Pie Abib Andery.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 23/2016, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadã Itapetiningana à senhora Maria Amalia Pie Abib Andery.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 12 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 529, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapetiningana a Exma. Juíza de Direito Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2016, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadã Itapetiningana à Exma. Juíza de Direito Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 12 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 530, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Antonio Moreno Neto.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2016, de autoria do Vereador Antônio Fernando Silva Rosa Júnior.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Antonio Moreno Neto.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 12 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO 

PORTARIA Nº 47/2016
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso das suas atribuições previstas no artigo 7º, inciso XXIV do Regimento Interno desta 
Casa, e tendo em vista o disposto nos artigos 143, 148 e 149 da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar Presidente da Comissão Processante o servidor Clóvis Denis Maximo, ocupante efetivo do cargo de Oficial de Comunicações do quadro de pes-
soal, matrícula funcional nº 9; e os servidores Fernando da Cunha Leonel, matrícula funcional nº 5, ocupante efetivo do cargo de Assistente Legislativo do quadro 
de pessoal e Hugo Souza Medeiros, matrícula funcional nº 204, ocupante efetivo do cargo de Agente Operacional de Segurança do quadro de pessoal, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os fatos de que trata o 
Processo nº. 1763/2016 desta Casa, referente à possível supressão de dados e/ou arquivos do sistema informatizado desta Casa.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Itapetininga, 16 de dezembro de 2016.

DRA. MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data supra.

EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA
DIRETOR GERAL

PORTARIA Nº 48/2016
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso das suas atribuições previstas no artigo 7º, inciso XXIV do Regimento Interno desta 
Casa, e tendo em vista o disposto nos artigos 143 e art. 145, parágrafo único da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar Presidente da Sindicância Disciplinar o servidor Clóvis Denis Máximo, ocupante efetivo do cargo de Oficial de Comunicações do quadro de 
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pessoal, matrícula funcional nº 9; e os servidores Fernando da Cunha Leonel, matrícula funcional nº 5, ocupante efetivo do cargo de Assistente Legislativo do quadro 
de pessoal e Hugo Souza Medeiros, matrícula funcional nº 204, ocupante efetivo do cargo de Agente Operacional de Segurança do quadro de pessoal, para, sob 
a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância Disciplinar destinada a apurar, no prazo de 30 (sessenta) dias, os motivos das ocorrências de 
infiltrações e chuva nas dependências internas desta Casa.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Itapetininga, 16 de Novembro de 2016.
       

DRA. MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara, na data supra.

EDMUNDO JOSÉ VASQUES NOGUEIRA
DIRETOR GERAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 531, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor José Aparecido Sanches Severo.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2016, de autoria dos Vereadores Marcus Tadeu Quarentei Cardoso e Mauri de Jesus Morais.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferido o Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor José Aparecido Sanches Severo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 Câmara Municipal de Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 532, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a concessão da Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao doutor José Lopes Cardoso.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2016, de autoria do Vereador Mauri de Jesus Morais.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica conferida a Medalha de Mérito Doutor Júlio Prestes de Albuquerque ao doutor José Lopes Cardoso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 Câmara Municipal de Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 590, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a cessão de bem móvel municipal adquirido pelo Poder Legislativo para o Poder Executivo.
(Projeto de Resolução nº 08/2016, de autoria da Vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica autorizada a cessão do automóvel adquirido pela Câmara Municipal e incorporado ao patrimônio do município, de marca Chevrolet, 
modelo Spin, cor: preta, ano fabricação: 2013, ano modelo: 2014.  placas: FQT 9319, chassis 9BGJB75Z0FB132977, registrado no Patrimônio sob 
número 2793, licenciado em nome da Câmara Municipal de Itapetininga sob o Código Renavam nº 01017179937.
Art. 2º A presente cessão tem por finalidade exclusiva atender às necessidades da Guarda Civil Municipal.
Art. 3º A cessão do bem objeto do presente Decreto será efetivada mediante a assinatura de Termo de Cessão de Bens Móveis, entre a Presidente da 
Câmara Municipal e o Prefeito Municipal de Itapetininga, conforme minuta que integra o presente instrumento (Anexo I).
Art. 4º Os serviços de contabilidade e controle patrimonial da Prefeitura e da Câmara Municipal escriturarão registro analítico do veículo ora cedido 
para a Prefeitura Municipal, com indicação dos elementos necessários para sua perfeita caracterização e dos agentes responsáveis pela sua guarda 
e administração.
Art. 5º Em virtude da cessão ora efetuada, a Prefeitura Municipal fica responsável pela guarda e administração do veículo, bem como pelas despesas 
relativas à transferência, seguros, taxas, emolumentos, multas, combustíveis, pedágios e manutenção do mesmo, limitando sua utilização às suas 
atribuições determinadas na Lei Orgânica Municipal.      
Art. 6º Ficam os órgãos municipais autorizados a praticar os procedimentos burocráticos necessários para a transferência do “Certificado de Registro 

e Licenciamento de Veículo” do automóvel, em nome da Prefeitura Municipal de Itapetininga.
Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 591, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Regulamenta o acesso à informação de que trata a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e suas alterações, no âmbito da Câmara 
Municipal de Itapetininga.
(Projeto de Resolução nº 09/2016, de autoria da Vereadora Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar.)
Maria Lúcia Lopes da Fonseca Haidar, Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1° O acesso à informação de que trata a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 e suas alterações, será processado na Câmara Mu-
nicipal de Itapetininga, na forma disciplinada nesta Resolução.
Art. 2° Para efeitos do disposto no artigo anterior, os princípios, diretrizes e procedimentos a serem observados são aqueles definidos pela norma 
federal.
Art. 3° Qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, poderá apresentar pedido formulado na sede da Câmara de Itapetininga por qualquer meio 
legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente com a identificação de nome ou razão social, endereço físico, telefone e e-mail para 
contato, bem como a especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida. O pedido formulado através do sítio da internet da Câmara 
Municipal de Itapetininga deverá ser precedido de identificação de nome ou razão social, número do Registro Geral (RG), número de inscrição no 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço físico, telefone e e-mail para contato, bem como a 
especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida.
§ 1º Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: 
I ‐ Genéricos; 
II ‐ Desproporcionais ou desarrazoados; 
III ‐ Que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviços de tratamento de dados que não 
sejam de competência dos órgãos, departamentos e seções que compõem o Poder Legislativo Municipal. 
§ 2º A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo implicará na devolução do requerimento, sugerindo‐se a complementação do dado 
faltoso ou incompleto para que possa ter prosseguimento.
Art. 4° São competentes para prestar as informações, no âmbito administrativo da Câmara Municipal, o próprio servidor responsável pelo respectivo 
setor, quem o estiver substituindo ou, na falta de ambos, quem for designado pelo Presidente da Câmara.
Art. 5° Os prazos para atendimento das solicitações são aqueles definidos pela norma federal.
Art. 6° O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, salvo quando houver a necessidade de reprodução de documentos, quando 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, o qual deverá ser quitado 
através de guias de recolhimento ou documentos equivalentes, que serão emitidos pela Câmara Municipal, ressalvada a situação de isenção prevista 
no parágrafo único do artigo 12 da Lei Federal n° 12.527/11.
§ 1º Para a reprodução dos documentos que totalizem até 20 (vinte) folhas não serão cobrados os respectivos custos pela Câmara de Itapetininga.
§ 2º Um agente público poderá acompanhar o interessado para viabilizar a reprodução de documentos em local previamente autorizado pela Câmara 
de Itapetininga, sendo o respectivo custo suportado pelo interessado.
Art. 7° No caso de indeferimento do acesso às informações, poderá o interessado interpor Recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da sua ciência.
Parágrafo Único. O recurso será dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 8° Mantido o indeferimento pelo Presidente da Câmara Municipal, caberá Recurso de Revisão no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua ciência, 
ao Plenário da Câmara Municipal, que decidirá no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 9° Verificada a procedência das razões do Recurso, a nova decisão determinará ao setor competente que adote as providências para o atendimento 
da solicitação.
Art. 10. O Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga designará funcionário do quadro de pessoal efetivo para assegurar o cumprimento das 
normas relativas ao acesso à informação, assim como para os demais fins a que se refere o artigo 40 da Lei Federal n° 12.527/11. 
Art. 11. Aplicam-se à Câmara Municipal de Itapetininga as normas gerais da Lei Federal n° 12.527/11 que não tenham sido expressamente citadas 
nesta Resolução.
Art. 12. Os casos omissos serão solucionados pelo Presidente mediante a aplicação das regras dispostas na norma geral, ouvido a Mesa Diretora, 
quando for o caso.
Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itapetininga, 15 de dezembro de 2016.

MARIA LÚCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara na data supra.

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO
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