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“MAIO AMARELO” DEDICA O MÊS À CONSCIENTIZAÇÃO

Pontilhão da Vila Mazzei  
será interditado  
para manutenção

Mutirão da Saúde
chega ao
Distrito do Tupy

CAMPANHA ACONTECE DURANTE TODO O MÊS DE MAIO E CONTA COM VÁRIAS AÇÕES, INCLUINDO PALESTRAS PREVENTIVAS
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Foto da Semana

Campanha de Vacinação Antirrábica percorreu a praça Siqueira Campos, em frente ao Hospital  Regional, no último sábado, 29
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Campanha “Maio Amarelo” visa diminuir acidentes de trânsito
Secretaria de Trânsito e Cidadania

Amarelo é a cor da atenção, do aler-
ta. Muito utilizada nas sinalizações do 
trânsito, ela favorece uma maior visi-
bilidade. Não é a toa que no semáforo 
ela antecede a cor vermelha, para uma 
parada. Durante todo o mês de maio 
será realizada a Campanha Maio Ama-
relo, numa parceria entre a Prefeitura 
de Itapetininga, por meio da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Guarda Civil 
Municipal de Itapetininga, Artesp e Se-
cretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude.

Essa é uma campanha de nível mun-
dial, e vem ao encontro com campanhas 
educativas e preventivas realizadas ao 
longo do ano pela Guarda Civil Munici-
pal de Itapetininga. A Campanha Maio 
Amarelo deste ano trará muitas ativida-
des, distribuição de material explicativo 
e algumas novidades este ano.

As atividades terão início no dia 5 
de maio, com uma palestra no SIPAT 
(Segurança no Trabalho), sobre o tema 
Direção Defensiva, às 14h, no Auditó-
rio da Secretaria de Agricultura, Agro-
negócio, Trabalho e Desenvolvimento. 

Também serão realizadas palestras 
preventivas em dois colégios particula-
res, no dia 10, nos períodos manhã e tar-
de. E, como forma de chamar a atenção 
de motoristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres serão colocadas faixas com 
frases de conscientização no trânsito.

Entre as novidades deste ano estão 
os Anjos da Guarda, com a encenação 

de três atores vestidos de anjo, nos prin-
cipais e mais movimentados cruzamen-
tos da cidade. As apresentações serão 
nos dias 15, 17, 19, 23, 25 e 27 de maio, 
e contarão com banners com frases so-
bre prevenção de acidentes no trânsito.

Numa parceria com a Artesp, outra 
atividade inédita serão os óculos de rea-
lidade virtual, que consiste em um filme 
de 2 minutos simulando um motorista 
embriagado ao volante. O evento será 
destinado a jovens com idade acima de 
14 anos e adultos, pois contém cenas 
fortes. Será no dia 18, das 9 às 17h, em 
frente ao Fórum Criminal, na Avenida 
Peixoto Gomide.

No dia 21, a partir das 9h, haverá 
um passeio ciclístico na Marginal do 
Chá. Em uma parceria com grupos de 
ciclismo e Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude, a saída será em frente ao 
Ginásio Ayrton Senna da Silva, na Vila 
Barth. O percurso terá aproximadamen-
te 5 km pela Marginal. Podem partici-
par crianças, jovens e adultos. Haverá 
premiação com medalhas aos vencedo-
res e também à bicicleta mais antiga, o 
ciclista com mais idade, o ciclista mais 
novo, a bicicleta mais enfeitada, a bici-
cleta mais antiga, a bicicleta mais dife-
rente.

E para fechar com chave de ouro a 
Campanha Maio Amarelo, a partir das 
8h do dia 28 de maio, será realizada 
uma caminhada e corrida no Circui-
to Municipal Correr e Caminhar com 

Saúde. A saída será em frente ao Sesi, 
onde será montada uma tenda e haverá 
distribuição de panfletos explicativos. 
Para quem quiser participar da cami-
nhada ou da corrida e receber medalha 
de participação, deve fazer a inscrição 
gratuitamente, a partir do dia 15, no site 
da prefeitura. Na verdade, a inscrição 
será uma troca solidária, pois quando os 
participantes forem retirar o número de 
peito, deverão trocar por um cobertor, 
novo ou usado, que será entregue às fa-
mílias necessitadas, durante a Campa-
nha do Agasalho.

Trânsito no Brasil
O trânsito no Brasil é considerado 

um dos mais violentos do mundo. Os 
números assustam. De acordo com a 
OMS são 43 mil mortes por ano no país, 
sendo o maior registro na América do 
Sul. Por todo o mundo, o trânsito ma-
ta anualmente mais de 1,25 milhão de 
pessoas.

O Brasil cumpre quatro dos cinco 
principais fatores de risco no trânsito, 
que são: uso de cinto de segurança, ca-
pacete, limite de velocidade, segurança 
para crianças e proibição de ingestão de 
bebida alcoólica antes de dirigir.

Segundo a OMS, os países de bai-
xa ou média renda acumulam 90% das 
mortes no trânsito, enquanto somam 
54% dos veículos no mundo. A Euro-
pa tem as menores taxas per capita, e a 
África, as maiores.

Em termos absolutos, o Brasil é 4º 
país do mundo com maior número de 
mortes no trânsito, ficando atrás somen-
te da China, Índia e Nigéria. É possível 
notar que essas mortes também estão 
intimamente conectadas ao IDH (índice 
de desenvolvimento humano), que, por 
sua vez, tem por base a educação, a lon-
gevidade e a renda per capita. Dentre os 
10 países mais violentos do planeta não 
aparece nenhum do grupo do capitalis-
mo evoluído e distributivo, fundado na 
educação de qualidade para todos, na 
difusão da ética e no império da lei e 
do devido processo legal e proporcional 
(Dinamarca, Suécia, Suíça, Coreia do 
Sul, Japão, Cingapura, Áustria, entre 
outros).

O Brasil somente deixará de ser um 
país violento no trânsito quando o Esta-
do, fizer a sua parte com sinalização, es-
tudos e fiscalização, e a sociedade civil, 
ou seja, a população, também cumprir 
as leis de trânsito, não beber para diri-
gir, não falar ao celular, atravessar na 
faixa de pedestres, enfim, obedecer as 
regras de trânsito, isso tanto motoristas, 
motociclistas, quanto ciclistas e pedes-
tres.

Em países como Áustria, Austrália, 
Nova Zelândia, Islândia, Canadá, Ale-
manha, Coreia do Sul entre outros con-
tam em média com 5/6 mortes para cada 
100 mil habitantes, enquanto no Brasil 
essa taxa é de 23,4 mortes no trânsito a 
cada 100 mil habitantes.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DE ITAPETININGA DO ANO DE 2017, CONFORME LEI Nº 5.397DE 08DESETEMBRODE 

2010
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala de reuniões da CATI 
– Itapetininga, teve início a segunda reunião extraordinária do ano de dois mil e dezessete dos conselheiros 
nomeados pela Portaria nº264, de 08 de abril de 2014, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de 
Itapetininga – COMDERI, com a seguinte pauta:Requisitos para implantação de Agroindústrias de Produtos 
Vegetais, com a presença da Engenheira de Alimentos, senhora Sílvia Panetta do Nascimento, e Apresentação 
do Programa ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural - Sustentabilidade (Terceira Via), com os represen-
tantes Rosana Bertoni, Adelaide Lopes e Luiz Gustavo Pimentel Quirino. O senhor presidente iniciou a reunião 
e agradeceu a presença de todos, explicando os motivos para a mesma e pediu a todos que se apresentassem. A 
seguir, passou a palavra para a senhora Sílvia que distribuiu a todos material informativo e discorreu acerca da 
comercialização de produtos que necessitam de registro junto a Serviços de Inspeção, apresentando, ainda, os 
requisitos básicos e as vantagens no processo de implantação de agroindústrias de produtos vegetais. Então, o 
senhor Armando Gomes de Oliveira Filho falou sobre os aspectos fiscalizados pela Vigilância Sanitária, a saber, 
as condições de higiene no local, armazenamento e a manipulação dos alimentos. A senhora Sílvia continuou, 
respondendo a questões levantadas pelos membros presentes, como sobre a industrialização de picles, e citou a 
importância de um Banco de Alimentos no município. O senhor Amauri apontou a intenção do Sindicato Rural 
em viabilizar a implantação de uma Agroindústria para o aproveitamento de co-produtos hortifrutigranjeiros; 
solicitou a senhora Sílvia apoio nesse projeto, sendo que a mesma se prontificou a respeito. A seguir, a senhora 
Ana Laura mencionou os trabalhos em andamento da Prefeitura Municipal de Itapetininga - PMI para adesão ao 
Sistema de Inspeção Brasileiro – SISB, de modo que os produtores venham a agregar valor aos seus produtos 
e comercializar a nível nacional. O senhor Amauri sugeriu a elaboração de um documento para apresentar a 
proposta da implantação da Agroindústria já citada às diversas instituições que poderão se envolver no projeto. 
O senhor Celso informou o empenho da PMI para alcançar resultados positivos em vários projetos voltados à 
área rural do município. Ao final de sua apresentação, a senhora Sílvia se colocou à disposição para quaisquer 
esclarecimentos e orientações pertinentes. Então, o senhor presidente passa a palavra para a senhora Rosana, 
dando continuidade à pauta. A senhora Rosana expôs a todos o Programa ATER - Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural – Sustentabilidade, que visa o desenvolvimento social, econômico e ambiental de propriedades 
e seus entornos sócio produtivos do Sudoeste Paulista. Assim, destacou os temas e as atividades abordados 
no programa, se dispondo a prestar mais informações necessárias. O senhor Lucas solicitou a senhora Rosana 
que falasse a respeito do Mercado do Produtor de Itapeva. Nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a 
reunião, agradecendo aos presentes e deixou convite para os representantes da Terceira Via para uma futura 
reunião do Conselho.  Membros presentes: Jairo Carneiro de Proença, presidente, representante da Associação 
de Plasticultores e Pequenos Produtores – RENASCER; Selma de Almeida Lourenço Oliveira, secretária, e 
Ana Laura Pires Rolim, representantes da Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga; Paulo Ribeiro 
de Noronha, tesoureiro, representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do distrito do Gramadi-
nho – APPRG; Amauri Elias Xavier,representante do Sindicato da Classe Patronal Rural; Antonio Orlando da 
Luz Freire Neto, representante do Instituto Florestal de Itapetininga; José Domingos Caldana, representante da 
Associação dos Produtores Rurais do Rio Acima e Faxinal – APRRAF;Lucas Nogueira e Celso Idney Salata 
Junior,representantes da Prefeitura Municipal de Itapetininga; Miguel Graciano Silva da Costa, representante da 
Escola Técnica Estadual Professor Edson Galvão – ETEC. Também compareceram: Adriano Alves de Moraes, 
da Associação dos Apicultores de Itapetininga e Região Sul do Estado de São Paulo – APIS; Antonio Carlos 
Marconi, da Câmara Municipal de Itapetininga; Armando Gomes de Oliveira Filho, da Secretaria Municipal 
de Saúde – Vigilância Sanitária; Esequiel Rodrigues Sampaio, da Associação dos Produtores Rurais do Bairro 
Peruba– APRORPER; Daniel Pereira da Silva, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; Elina 
Camargo, da Faculdade de Tecnologia – FATEC de Itapetininga; Leandro Augusto Pimentel Quirino e Luiz 
Carlos Moraes Monteiro, da Casa da Agricultura Municipalizada; Luiz Augusto de Moraes Ruivo, do Sindicato 
Rural de Itapetininga; Marcelo Ament Giuliani dos Santos, da CATI Regional 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, segue devidamente assinada.
Itapetininga, 27 de abril de 2017.
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EXTRATOS DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO –
RECURSO  FEDERAL -2017

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO –

Termo de Colaboração nº 025/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo
 Objeto : Prestação de Serviço de  Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente 
Valor:R$ 105.407,70
Vigência 01/03/2017 a 28/02/2018

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO –

Termo de Colaboração nº 023/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo- SEMEIA
Objeto: Prestação de Serviço de  Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente
Valor: R$33.875,75
Vigência até 01/03/2017 a 28/02/2018

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO –

Termo de Colaboração nº 026/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Instituição Nosso Lar
Objeto : Prestação de Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente
Valor: R$ 33.875,75
Vigência até 01/03/2017 a 28/02/2018

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO –

Termo de Colaboração nº 024/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: GAADI - Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga
Objeto : Prestação de Serviço de  Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente
Valor: R$ 33.875,75
Vigência até 01/03/2017 a 28/02/2018
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EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO –

Termo de Colaboração nº 027/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social
Conveniada: Lar São Vicente de Paulo
Objeto : Prestação de Serviço de  Acolhimento Institucional de Idosos
Valor: R$ 36.685,00
Vigência até 01/03/2017 a 28/02/2018

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATOS DE AJUSTES FIRMADOS- GOVERNO ESTADUAL  -2017

EXTRATO
Termo de Colaboração nº 028/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social.
Conveniada: Instituição Nosso Lar 
Objeto: Serviço de Atendimento em Abrigo à criança e adolescente de ambos os sexos  
Valor : R$ 173.278,95 
 Vigência: 02/01/2017 a 31/01/2018

EXTRATO
Termo de Colaboração nº  029/2017
Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social.
Conveniada: SOS- Serviço de Obras Sociais
Objeto: Serviço de Atendimento ao Migrante
Valor : R$ 78.920,00
 Vigência: 02/01/2017  a 31/01/2018

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 03 DE MAIO DE 2017

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE: LAUDA 17
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot.0342/2017, Proc.0436/2017, Atividade: Lanchonete – DORIZETE DA CONCEIÇÃO FEITAL 
LÍDIO MEI), (Prot.0832/2017, Proc.0489/2017, Atividade: Bar – LAURA APARECIDA DOS SAN-
TOS MEI), (Prot.0392/2017, Proc.0442/2017, Atividade: Lanchonete – VALDECI PROENÇA DE CA-
MARGO CAFETERIA ME), (Prot.0981/2017, Proc.0502/2017, Atividade: Bar – FELIPE AMARAL 
MACHADO ME), (Prot.0899/2017, Proc.0495/2017, Atividade: Lanchonete – ADRIANA APARECIDA 
DE MOURA SILVA MEI), (Prot.0902/2017, Proc.0496/2017, Atividade: Panificadora – GUILHERME 
OLIVEIRA FALCHI ME), (Prot.0684/2017, Proc.0467/2017, Atividade: Ambulante – MÔNIA ALE-
XANDRE GALVÃO PEREIRA INÁCIO MEI), (Prot.1025/2017, Proc.0506/2017, Atividade: Mercearia 
– ANDREW GABRIEL NEVES DIAS MEI).

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1095/2017, Proc.0391/2014, Atividade: Lanchonete – CÍCERA DE SOUSA MEI), (Prot.1068/2017, 
Proc.0368/2009, Atividade: Mercearia – IONE MARA RIBEIRO RUIVO ME), (Prot.1135/2017, 
Proc.0291/2012, Atividade: Padaria – PADARIA E CONFEITARIA NOVA  ITÁLIA LTDA ME).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.0276/2017, Proc.0402/2013, Atividade: Condicionamento Físico – Av. Nisshimbo do Brasil, 559, 
Vila Cubatão – MONTAGNER & REAIS LTDA ME).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESP. LEGAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.0747/2017, Proc.0247/2007, Atividade: Assistência ao Idoso – CASA DA CRIANÇA SÃO VI-
CENTE DE PAULO).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.0570/2017, Proc.0210/1987, Atividade: Drogaria – Flávia Regina Paoliello – DROGARIA CEN-
TER LTDA), (Prot.0681/2017, Proc.0210/1987, Atividade: Drogaria – Gleisi Elen Rodrigues de Olivei-
ra (Subst. 1) – DROGARIA CENTER LTDA).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICA – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.0889/2017, Proc.1042/2015, Atividade: Fisioterapia – Raeli Marianne de Freitas Tiburcio – 
CREFITO/SP 230.880-F (Subst. 1) – IN CORPORE STUDIO PILATES LTDA ME), (Prot.0682/2017, 
Proc.0210/1987, Atividade: Drogaria – Gleisi Elen Rodrigues de Oliveira – CRF/SP 58.988 – DROGA-
RIA CENTER LTDA), (Prot.0682/2017, Proc.0210/1987, Atividade: Drogaria – Clara Oliveira Moraes 
(Subst. 1) – CRF/SP 80.549 – DROGARIA CENTER LTDA).

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0566/2017, Proc.0080/2009, Atividade: Farmácia – UNIVIDA DROGARIA E FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA EPP), (Prot.0812/2017, Proc.1174/1997, Atividade: Farmácia – ALBUQUER-
QUE SANTOS & SANTOS LTDA EPP), (Prot.0911/2017, Proc.0079/2014, Atividade: Consultório Mé-
dico – CAMI CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE ITAPETININGA S/S LTDA), (Prot.0904/2017, 
Proc.0070/2014, Atividade: Ótica – NILCE APARECIDA SIMON ME0, (Prot.0616/2017, Proc.1686/1997, 
Atividade: Farmácia – ANA LUÍSA CARDOSO SECCO ITAPETININGA ME), (Prot.0701/2017, 
Proc.001.0736.0009/2014, Atividade: Dispensário de Medicamentos – SOCIEDADE BENEFICENTE 
SÃO CAMILO), (Prot.0719/2017, Proc.0662/2015, Atividade: Laboratório Clínico de Anatomia Pato-
lógica – BIOMED MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA ME), (Prot.1046/2017, Proc.0053/2006, Ativi-
dade: Serviços de Prótese Dentária – RICARDO LUIZ DE QUEIROZ CHICOLLI), (Prot.1090/2017, 
Proc.0253/1998, Atividade: Consultório Odontológico – CLÓVIS MORAIS CAMARGO JÚNIOR), 
(Prot.1035/2017, Proc.0336/1999, Atividade: Consultório Odontológico – ALCINA MARIA RUBBO 
DE LUCCA), (Prot.1056/2017, Proc.0125/1998, Atividade: Consultório Odontológico – PEDRO PIRES 
DE ALMEIDA NETO), (Prot.0873/2017, Proc.0146/2002, Atividade: Consultório Médico – PAULO DE 
TARSO CARDOSO FILHO), (Prot.0918/2017, Proc.0148/2002, Atividade: Consultório Médico – CÁS-
SIA MARIA BRAGA STOCCO), (Prot.1111/2017, Proc.0672/2015, Atividade: Drogaria – DROGARIA 
SULMAR), (Prot.0748/2017, Proc.0210/1987, Atividade: Drogaria – DROGARIA CENTER LTDA), 
(Prot.0698/2017, Proc.0010/2010, Atividade: Fisioterapia – CENTRO DE FISIOTERAPIA BRIGANTE 
LTDA ME), (Prot.0863/2017, Proc.0059/2016, Atividade: Dispensário de Medicamentos – ANTÔNIO 
CELSO RODRIGUES ANGATUBA ME), (Prot.0665/2017, Proc.0230/2010, Atividade: Com. Atac. de 
Instr. e Mat. para Uso Médico, Cir., Hosp. e de Laboratórios – PHOCUS DIAGNÓSTICA PRODUTOS 
MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME).

JANAINA SANCHEZ
COORDENADORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017
           A Secretaria Municipal de Educação, através de sua equipe técnica e administrativa, destinada a 
analisar e firmar parcerias entre a Prefeitura de Itapetininga e as Organizações da Sociedade Civil, em 
regime de mútua colaboração para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos inseridos em ter-
mo de colaboração, termo de fomento ou em acordo de cooperação, Opinou pelas parcerias – modalidade 
Termo de Fomento com a seguinte Organização da Sociedade Civil:

ENTIDADE CNPJ

LAR CÉLIA TERESA SOARES HUNGRIA 57.047.391/0001-17

            A decisão da Secretaria Municipal de Educação se deu com base no ART 30 da Lei 13.019/2014, 
alterada pela Lei 13.204/2015 que regulamentam o processo de dispensa da realização do Chamamento 
Público.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS GERAIS 
CASA DA CRIANÇA SÃO VICENTE DE PAULO

EDITAL N.º 02/2017
ERRATA

A CASA DA CRIANÇA SÃO VICENTE DE PAULO, atendendo ao que prescreve a Lei 13019/14, 
alterada pela Lei 13204/15 que se refere ao marco regulatório do Terceiro Setor e, em virtude da neces-
sidade de profissional para atuar como SEVIÇOS GERAIS em projeto social: (ABRIGO) SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES faz saber a abertu-
ra de inscrição para preenchimento de 01 (uma) vaga para a referida função.  Informa sobre o referido 
processo que onde lê-se EDUCADOR SOCIAL na divulgação do processo a vaga é referente ao cargo de 
SERVIÇOS GERAIS. Sobre a data de inscrição para o processo, a mesma está descrita no cronograma 
sendo que as inscrições ocorreram em 02 e 03 de Maio de 2017.

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SERVIÇOS GERAIS 

CASA DA CRIANÇA SÃO VICENTE DE PAULO
EDITAL N.º 02/ 2017

O CASA DA CRIANÇA SÃO VICENTE DE PAULO em cumprimento ao Edital           nº 02/2017, Pro-
cesso Seletivo Simplificado 2017, através do presente instrumento, DIVULGA a relação dos inscritos 
abaixo relacionados: 

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

N.º  Candidato RG n.º Inscrição 

01 MARLENE PERES 33.418.513-0 DEFERIDO

02 ROSÁLIA DE FÁTIMA B. BRAZ 41.048.721-1 DEFERIDO

03 GISLENE AP. DE CAMPOS SILVA 40.402.865-2 DEFERIDO

04 VIVIANE AP. DE ALMEIDA 45.287.606-0 DEFERIDO

05 SOLANGE AP. VIEIRA DE F.DINIZ 19.437.733-7 DEFERIDO

06 KATIA REGINA LEITE 43.226.251-9 DEFERIDO

07 ROSANA AP. MELO DE O. DA SILVA 32.460.202-9 DEFERIDO

08 SÔNIA MARIA DO A. ALMEIDA 16.560.213 DEFERIDO

09 ANTONIA CLAÚDIA GOMES S. DUARTE 20.832.761-7 DEFERIDO

10 RIVAIL RIBEIRO DA SILVA 27.857.591-2 INDEFERIDO

11

12

13

Itapetininga, 05 de Maio de 2017.

Presidente

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA SIM-
PLIFICADO PARA ORIENTADOR SOCIAL

INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
EDITAL N.º 003/2017

O INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS em cumprimento ao Edital nº003/2017, Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Cadastro Reserva 2017, através do presente instrumento, DIVULGA o 
resultado final da Classificação dos Candidatos, segue abaixo relacionados:

Cargo: ORIENTADOR SOCIAL

Candidato RG Classificação

Sergio Manoel Souto Neto 47.984.882-8 1º

Beatriz Gomes Kobaiashi 40.269.472-7 2º

Patrícia Fernanda Franca Bianchi Dutil 45.350.027 3º

              Itapetininga, 04 de Maio de 2017.

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE

EMPRESA:
INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS

CNPJ:
00.773.364/0001-04
CENTROS DE CUSTOS: 11, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7

NOTAS EXPLICATIVAS ANO CALENDÁRIO 2016

RUA JOAQUIM MONTEIRO SOBRINHO, 30, CENTRO – ITAPETININGA/SP

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
INSTITUTO GERAÇÃO É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE CARÁTER ED-
UCACIONAL E DE ASSISTÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM POR FINALIDADE 
AJUDAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATÉ 18 ANOS, INCLUSIVE EM REGIME DE IN-
TERNATO, DANDO FORMAÇÃO INTEGRAL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA E 
PREPARANDO-O PARA O MERCADO DE TRABALHO.
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2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMI-
DADE COM A LEI Nº6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A NBC T 10.19.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTAA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04
OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ESTÃ EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETI-
VOS VALROES REAIS.

NOTA 05
AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DE APLICAÇÃO 
ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO 
BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA E COMPROVADO POR DOCUMENTO 
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NOTA 06
O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO AS DEPRECIAÇÕES FORAM 
APROPRIADAS A PARTIR DO EXERCÍCIO 2001.

NOTA 07
O PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE É REPRESENTADA POR DÉFICIT ACUMULADOS.

NOTA 08
AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECE-
BIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO 
APURADAS, EXECUTANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS IN-
COBRÁVEIS.

NOTA 09
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. 
A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTES DOAÇÕES:
PESSOAS FÍSICAS: R$ 5.554,29
PESSOAS JURÍDCAS: R$ 55.226,76

NOTA 10
A ENTIDADE RECEBEU OS SEGUINTES RECURSOS DO PODER PÚBLICO:
PODER PÚBLICO MUNICIPAL 2016 R$ 275.228,00

PODER PÚBLICO ESTADUAL 2016 R$ 132.868,98
PODER PÚBLICO FEDERAL 2016 R$ 367.910,36
PODER PÚBLICO CONVÊNIO ESTADUAL F. CASA 2015 R$ 1.910.536,09

NOTA 11
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIO-
NAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS 
DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 12
A ENTIDADE DESENVOLVE OS SEGUINTES PROJETOS:
PROJETO MUDAS DA CIDADE, DESTINA-SE A FORMAÇÃO ESCOLAR.
PROJETO FLANELINHA, DESTINA-SE AO ACOLHIMENTO PREVENTIVO.
PROJETO JOVEM APRENDIZ, DESTINA-SE DAR CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO DO JOVEM 
COM IDADE ACIMA DE 14 ANOS, ATRAVÉS DE CURSOS, PREPARANDO-O PARA O MERCADO 
DE TRABALHO.
PROJETO ESPAÇO AMIGO, DESTINA-SE A PROTEGER CRIANÇAS DANDO CONDIÇÕES DE 
RESGATAR A INFÂNCIA ATRAVÉS DE BRINQUEDOS.
PROJET PETI, DESTINA-SE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA(ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).
PROJETO FKB, DESTINA-SE A DAR CONTINUIDADE NA FORMAÇÃO DE JOVEM IDADE ACI-
MA DE 14 ANOS, ATRAVÉS DE CURSOS, PREPARANDO-O PARA O MERCADO DE TRABALHO.
PROJETO PRÓ-JOVEM, DESTINA-SE A ADOLESCENTES QUE SÃO INSCRITOS VISANDO BOL-
SA FAMÍLIA.
PROJETO APOIO FAMÍLIA, DESTINA-SE A PALESTRA, CURSOS VOLTADOS PARA CAPACI-
TAÇÃO.

NOTA 13
AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM 
CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS-FISCAIS.

NOTA 14
AS DESPESAS DA ENTIDADE FEBEM ESTÃO APURADAS POR CENTRO DE CUSTO CASA ES-
PERANÇA A ITAPETININGA.

ITAPETININGA/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE

CPF 062.702.198-09

AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
CONTADOR RESPONSÁVEL

CPF 542.859.178-15

0001
CNPJ:

INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS Folha:Empresa:
00.773.364/0001-04

Centros de Custos: 11, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7
31/12/2016Balanço encerrado em:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual
ATIVO 855.463,75d

ATIVO CIRCULANTE 749.599,49d
DISPONÍVEL 656.265,50d

CAIXA 25,76d
CAIXA GERAL 25,76d

BANCOS CONTA MOVIMENTO 23.987,38d
BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2 3.341,42d
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6 1.316,54d
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5 19.000,00d
BANCO DO BRASIL C/C 18805 0 247,22d
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9 1,20d
BANCO BRADESCO C/C 2206-3 1,00d
BANCO SANTANDER C/C 4395-1 80,00d

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 632.252,36d
BANCO DO BRASIL   CURTO PRAZO 200 C/C 20033-6 548,44d
BANCO DO BRASIL C/C 35.237-3  CURTO PRAZO 36.345,31d
BANCO DO BRASIL S/A BB FIX -35.237-3 445,27d
BANCO BRADESCO - CDB FACIL 86.531,95d
BANCO BRADESCO  FIC FI 35.851,58d
BANCO SANTANDER FIF DI/1  4395-1 2.308,38d
BANCO OD BRASIL S/A  CURTO PRAZO 200  C/C 25.602-1 9.551,89d
BANCO DO BRASIL  S/A  C/C 25.904-X POUP 235.416,84d
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96 2.103,01d
BANCO SANTANDER CDB/RDB  4395-1 222.814,96d
BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO 200 C/C 18805-0 169,68d
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2 165,05d

CLIENTES 90.872,64d
DUPLICATAS A RECEBER 90.872,64d

CASA DO ADOLESCENTE 275,61d
DEPOSITOS JUDICIAIS 412,03d
CREDORES DIVERSOS 87.554,00d
CHEQUES A RECEBER 2.631,00d

OUTROS CRÉDITOS 2.461,35d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 2.445,60d

ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 2.445,60d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 15,75d
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0001
CNPJ:

INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVAS Folha:Empresa:
00.773.364/0001-04

Centros de Custos: 11, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7
31/12/2016Balanço encerrado em:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição Saldo Atual
ATIVO 855.463,75d

ATIVO CIRCULANTE 749.599,49d
DISPONÍVEL 656.265,50d

CAIXA 25,76d
CAIXA GERAL 25,76d

BANCOS CONTA MOVIMENTO 23.987,38d
BANCO DO BRASIL C/C 20.035-2 3.341,42d
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20.033-6 1.316,54d
BANCO DO BRASIL S/A C/C 26021-5 19.000,00d
BANCO DO BRASIL C/C 18805 0 247,22d
BANCO DO BRASIL C/C 18.806-9 1,20d
BANCO BRADESCO C/C 2206-3 1,00d
BANCO SANTANDER C/C 4395-1 80,00d

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 632.252,36d
BANCO DO BRASIL   CURTO PRAZO 200 C/C 20033-6 548,44d
BANCO DO BRASIL C/C 35.237-3  CURTO PRAZO 36.345,31d
BANCO DO BRASIL S/A BB FIX -35.237-3 445,27d
BANCO BRADESCO - CDB FACIL 86.531,95d
BANCO BRADESCO  FIC FI 35.851,58d
BANCO SANTANDER FIF DI/1  4395-1 2.308,38d
BANCO OD BRASIL S/A  CURTO PRAZO 200  C/C 25.602-1 9.551,89d
BANCO DO BRASIL  S/A  C/C 25.904-X POUP 235.416,84d
BANCO DO BRASIL SA C/C 25904-1 VA96 2.103,01d
BANCO SANTANDER CDB/RDB  4395-1 222.814,96d
BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO 200 C/C 18805-0 169,68d
BANCO DO BRASIL -CURTO PRAZO 200 -C/C 20035-2 165,05d

CLIENTES 90.872,64d
DUPLICATAS A RECEBER 90.872,64d

CASA DO ADOLESCENTE 275,61d
DEPOSITOS JUDICIAIS 412,03d
CREDORES DIVERSOS 87.554,00d
CHEQUES A RECEBER 2.631,00d

OUTROS CRÉDITOS 2.461,35d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 2.445,60d

ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS 2.445,60d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 15,75d

IRRF A RECUPERAR 15,75d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 105.864,26d

IMOBILIZADO 105.864,26d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 53.402,70d

MÓVEIS E UTENSILIOS 13.872,70d
INSTALAÇÕES 39.530,00d

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 9.798,85d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.773,91d
COMPUTADORES E PERIFERICOS 5.635,00d
INSTRUMENTOS MUSICAIS 200,00d
TELEVISÃO 1.189,94d

VEÍCULOS 42.662,71d
VEÍCULOS 42.662,71d

PASSIVO 855.463,75c
PASSIVO CIRCULANTE 87.036,23c

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 35,05c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 35,05c

ISS A RECOLHER 30,00c
IRRF A RECOLHER 5,05c

OUTRAS OBRIGAÇÕES 87.001,18c
CONTAS A PAGAR 87.001,18c

CONTA CORRENTE DE TERCEIROS 2.000,00c
CHEQUES COMPENSAR SCFV 5.918,00c
CHEQUES COMPENSAR 20.033-6 1.537,33c
CHEQUES COMPENSAR C/C 20035-2 4.006,76c
CHEQUES COMPENSAR C/C 25602-1 9.016,19c
CHEQUES COMPENSAR -  F CASA 61.038,14c
CHEQUES COMPENSAR 18.805-0 1.823,26c
CHEQUES A COMPENSAR 2206-3 1.661,50c

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 768.427,52c
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 47.788,65c

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES 47.788,65c
PATRIMÔNIO SOCIAL 47.788,65c

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 720.638,87c
SUPERÁVITS  OU DÉFICITS ACUMULADOS 720.638,87c

_______________________________________
SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09

_______________________________________
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

SUPERÁVITS  ACUMULADOS 837.344,07c
(-) DÉFICITS  ACUMULADOS 116.705,20c
(-) DÉFICIT DO PERIODO EM CURSO 233.410,40d

00.773.364/0001-04
01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVASEmpresa: 0001Folha:
CNPJ: Número livro: 0001
Período:
Centros de Custos: 11, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Saldo AtualDescrição
1.910.536,09SIAFEM -FUNDAÇÃO CASA

1.910.536,09VE SIAFEM
274.568,00RECURSO MUNICIPAL

32.000,00PROJ FLANELINHA -BANCO DO BRASIL
190.468,00VM PROJ .FLANELINHAS
52.100,00VM PROJ. JOVEM APRENDIZ

46.761,66RECURSO ESTADUAL
34.061,66NOTA FISCAL PAULISTA
12.700,00MULTA PECUNIÁRIA

367.910,36RECURSO FEDERAL
367.910,36VF PROJ SCFVCA
86.107,32PROJ RECURSO ESTADUAL

86.107,32VE PROJ. RECURSO ESTADUAL
33.535,87DOAÇÃO PESSOA JURIDICA

33.535,87VM PROJ  FKB
3.200,00DOAÇÃO FMDCA
3.200,00DOAÇÃO FMDCA

24.705,18DOAÇÃO IG
24.705,18DOAÇÃO IG

2.747.324,48RECEITA LÍQUIDA
                                        

2.747.324,48LUCRO BRUTO
                                        

(2.003.571,01)DESPESAS OPERACIONAIS
                                        

(1.809.220,71)DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(1.184.808,08)SALÁRIOS E ORDENADOS

(108.432,67)13º SALÁRIO
(139.424,04)FÉRIAS
(149.423,34)FGTS
(13.913,48)INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO

(690,00)ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
(124.959,30)VALE TRANSPORTE
(14.433,44)PIS S/ FOLHA
(72.118,76)VALE ALIMENTAÇÃO
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(242,64)UNIFORMES/EQUIP./ MAT DE SEGURANÇA
(774,96)DESPESAS COM CARTÓRIO

(194.350,30)DESPESAS OPERACIONAIS
(192,86)CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

(38.612,58)ENERGIA ELÉTRICA
(14.592,92)ÁGUA E ESGOTO
(1.190,00)DESPESA C/ MONITORAMENTO DE ALARME
(4.255,29)TELEFONE

(10.749,12)MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
(56.970,52)DESPESAS C/GAS
(9.440,45)CONSERVAÇÃO/ CONSERTO / REPAROS
(1.315,00)DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

(21.851,34)SERVIÇOS PRESTADOS PJ
(2.546,90)SEGUROS
(8.422,62)MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(65,64)BENS DE PEQUENO VALOR
(11.467,23)MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(339,00)DESPESAS C/ IMPRESSÃO
(298,83)DESPESAS C/ INTERNET

(11.810,00)ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/ ASSESSORIA 
(230,00)SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

(924.323,30)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
(807,85)MAT P/ CURSOS DE ARTESANATO
(432,00)MAT P/CURSOS DE INFORMÁTICA
(42,00)MAT P/ CURSOS DE MUSICA

(818,05)COPIAS/ENCARDENAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES
(8.648,26)INSCRIÇOES/TAXAS/INGRESSOS

(481.707,57)ALIMENTAÇÃO
(240.470,00)LOCAÇÃO DE VEICULOS
(24.190,88)REFEIÇÕES E LANCHES

(560,00)UNIFORMES
(8.310,39)EVENTOS/ MATERIAIS ESPORTIVOS
(9.309,33)MATERIAIS PEDADÓGICOS

(31.478,02)MATERIAL DE CONSUMO
(34.469,34)MATERIAL  DE HIGIENE PESSOAL
(1.041,95)DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS

(883,30)MAT P/ CURSOS DE PINTURA
(5.116,08)MATERIAL ESCOLAR

(244,42)CURSO DE HORTICULTURA/ PAISAGISMO
(4.591,00)OFICINA DE ESPORTES

(210,00)SERV.MANUT. DE MAQ E EQUIP
(600,00)TRANSPORTE

(5.009,15)DESPESA C/ VEICULOS

00.773.364/0001-04
01/01/2016 - 31/12/2016

INSTITUTO GERACAO UNIDADES PRODUTIVASEmpresa: 0001Folha:
CNPJ: Número livro: 0001
Período:
Centros de Custos: 11, 9, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 10, 8, 7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Saldo AtualDescrição
1.910.536,09SIAFEM -FUNDAÇÃO CASA

1.910.536,09VE SIAFEM
274.568,00RECURSO MUNICIPAL

32.000,00PROJ FLANELINHA -BANCO DO BRASIL
190.468,00VM PROJ .FLANELINHAS
52.100,00VM PROJ. JOVEM APRENDIZ

46.761,66RECURSO ESTADUAL
34.061,66NOTA FISCAL PAULISTA
12.700,00MULTA PECUNIÁRIA

367.910,36RECURSO FEDERAL
367.910,36VF PROJ SCFVCA
86.107,32PROJ RECURSO ESTADUAL

86.107,32VE PROJ. RECURSO ESTADUAL
33.535,87DOAÇÃO PESSOA JURIDICA

33.535,87VM PROJ  FKB
3.200,00DOAÇÃO FMDCA
3.200,00DOAÇÃO FMDCA

24.705,18DOAÇÃO IG
24.705,18DOAÇÃO IG

2.747.324,48RECEITA LÍQUIDA
                                        

2.747.324,48LUCRO BRUTO
                                        

(2.003.571,01)DESPESAS OPERACIONAIS
                                        

(1.809.220,71)DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(1.184.808,08)SALÁRIOS E ORDENADOS

(108.432,67)13º SALÁRIO
(139.424,04)FÉRIAS
(149.423,34)FGTS
(13.913,48)INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO

(690,00)ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
(124.959,30)VALE TRANSPORTE
(14.433,44)PIS S/ FOLHA
(72.118,76)VALE ALIMENTAÇÃO



Página 12 06/05/2017

EXTRATO TERMO DE FOMENTO 
Termo de Fomento n° 031/2017
Convenente: Prefeitura Municipal de Itapetininga, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
Conveniada: Associação Itapetininga de Vôlei
Objeto: Atuação na modalidade vôlei, com respaldo do atendimento de até 500 pessoas no Município de Ita-
petininga.
Valor: R$ 360.000,00
Vigência: 07/06/2017 a 06/05/2017

CARDÁPIO EMEF
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço/Refeição tarde                    

11:00 h / 16:00 h
Lanche 14:00 h

09 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de frango
Laranja

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

10 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz c/ carne suína
Feijão
Salada de Berinjela 

Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

11 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Macarrão alho e óleo c/ PTS
Salada de pepino
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

12 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Empanado de peixe
Salada de tomate

Leite c/ chocolate
Bolacha

15 Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Arroz / feijão
Frango ensopado
Repolho refogado
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha doce

CARDÁPIO BERÇÁRIO (DE 6 A 11 MESES)
DIA Desjejum - a par-

tir de 7:30h
Colação 9:00 h Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

09 Fórmula Infantil Laranja Papa de arroz, ce-
noura, caldo fei-
jão, tomate, carne 
suína. 

Fórmula In-
fantil

Sopa de carne bovina, 
mandioca, tomate.

10 Fórmula Infantil Suco Papa de arroz, 
frango, caldo fei-
jão, berinjela.

Fórmula In-
fantil

Sopa de mandioqui-
nha, macarrão, carne 
bovina, cenoura.

11 Fórmula Infantil Laranja lima Papa de arroz, 
caldo feijão, ovo, 
tomate.

Fórmula In-
fantil

Sopa de ervilha, carne, 
tomate. 

12 Fórmula Infantil Banana Papa de macarrão, 
caldo feijão, repo-
lho, tomate, carne.

Fórmula In-
fantil

Sopa de frango, arroz, 
cenoura, mandioqui-
nha. 

15 Fórmula Infantil Suco Papa de arroz, 
caldo feijão, ovo, 
cenoura.

Fórmula In-
fantil

Sopa de mandioca, 
tomate, carne suína, 
repolho.

CARDÁPIO EMEI (A PARTIR DE 12 MESES) PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL NA MESMA ESCOLA
DIA Desjejum     a partir 

de 7:30h
Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

09 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Arroz / feijão 
Frango c/ mandioca 
ensopado
Laranja

Leite c/ chocolate
Bolacha

Sopa de feijão, macarrão, car-
ne bovina, tomate. 
Suco

(7.911,12)COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES
(263,00)MEDICAMENTOS/PRIMEIROS SOCORROS

(2.178,00)DESPESAS/ MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA
(87,70)CURSO DE FOTOGRAFIA

(1.985,45)OFICINA DE CARTA
(2.240,00)CURSOS/TREINAMENTOS
(2.743,45)OFICINA DE ARTE EM TECIDOS/ OUTROS 

(44.941,49)PROJETOS/ CURSOS
(2.150,00)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(323,00)LOCAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
(19,60)LAZER

(100,00)FRETE/CARRETO
(440,90)FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO/COMEMORAÇÕES

(1.313,20)DESPESAS TRIBUTARIAS
(833,20)TAXAS DIVERSAS
(480,00)OUTRAS TAXAS

(13.352,55)DESPESAS FINANCEIRAS
(476,22)IRRF S/APLICAÇÃO

(2.288,58)IRRF S/ APLICAÇÃO
(1.043,13)JUROS, IOF E COMISSÕES BANCÁRIAS
(9.544,62)DESPESAS BANCÁRIAS

62.066,83RECEITA FINANCEIRA
62.066,63GANHOS DE APLICAÇÕES

0,20DESCONTOS OBTIDOS
16.463,55OUTRAS RECEITAS

16.463,55RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
(116.705,20)RESULTADO OPERACIONAL

                                        
(116.705,20)RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

_______________________________________
SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO

CPF: 062.702.198-09

_______________________________________
AMADEU PEREIRA DE MELO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232629
CPF: 542.859.178-15

Sistema licenciado para SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL ITAPETININGA LTDA. ME

233.410,40RESULTADO DO EXECÍCIO
233.410,40(-) DÉFICIT DO PERIODO EM CURSO

116.705,20SUPERÁVIT
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DIA Desjejum     a partir 
de 7:30h

Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

10 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz c/ carne suína
Feijão
Berinjela 
Suco

Leite c/ chocolate
Biscoito de polvi-
lho

Risoto de carne c/ repolho. 
Laranja lima

11 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ re-
queijão

Macarrão alho e óleo 
c/ frango
Salada de pepino
Laranja lima

Suco 
Bolacha

Canja (arroz, frango, mandio-
ca).
Banana

12 Leite c/ chocolate
Biscoito de polvi-
lho

Arroz / feijão
Empanado de peixe
Salada de tomate
Banana

Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Arroz c/ frango e legumes 
freezer.
Laranja

15 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz / feijão
Carne bovina c/ legu-
mes freezer
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Sopa de mandioca c/ carne
Suco

CARDÁPIO EMEI PARCIAL
DIA Desjejum a partir de 

7:30h
Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

09 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão 
Frango c/ mandioca ensopado
Laranja

Leite c/ chocolate
Bolacha

10 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ re-
queijão

Arroz c/ carne suína
Feijão
Berinjela 
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ requeijão

11 Leite c/ chocolate
Biscoito de polvilho

Macarrão alho e óleo c/ frango
Salada de pepino
Laranja lima

Leite c/ chocolate
Biscoito de polvilho

12 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Empanado de peixe
Salada de tomate
Banana

Leite c/ chocolate
Bolacha

15 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz / feijão
Carne bovina c/ legumes freezer
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

CARDÁPIO EMEIF PARCIAL
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

09 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão 
Frango c/ mandioca 
Laranja

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

10 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz c/ carne suína
Feijão
Berinjela 

Leite c/ chocolate
Bolacha

11 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Macarrão alho e óleo c/ frango
Salada de pepino
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

12 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Empanado de peixe
Salada de tomate

Leite c/ chocolate
Bolacha

15 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz / feijão
Carne bovina refogada
Repolho 
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

CARDÁPIO ENTIDADE
DIA Desjejum a partir de 6:45 h Almoço 11:00 h Lanche 14:00 h Refeição da Tarde 16:00 h

09 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de 
frango
Laranja

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de frango
Laranja

10 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz c/ carne su-
ína
Feijão
Salada de Berinjela 
Maria mole ou pu-
dim maria mole

Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz c/ carne suína
Feijão
Berinjela 
Maria mole ou pudim ma-
ria mole

11 Leite c/ chocolate
Bolacha

Macarrão alho e 
óleo
Carne bovina refo-
gada
Salada de pepino
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Macarrão alho e óleo
Carne bovina refogada
Salada de pepino
Suco

12 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Empanado de peixe
Salada de tomate 

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão
Empanado de peixe
Salada de tomate 

DIA Desjejum a partir de 6:45 h Almoço 11:00 h Lanche 14:00 h Refeição da Tarde 16:00 h

15 Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Arroz / feijão
Frango c/ legumes 
freezer

Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Arroz / feijão
Frango c/ legumes freezer

CARDÁPIO ESTADO INTEGRAL
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço 11:00 h Lanche 15:00 h                                                  

09 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de frango
Laranja

Leite c/ chocolate
Bolacha doce

10 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz c/ carne suína
Feijão
Salada de Berinjela 
Maria mole ou pudim maria  mole

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

11 Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Macarrão alho e óleo c/ PTS
Salada de tomate
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

12 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Carne freezer 
Salada de pepino

Leite c/ chocolate
Bolacha

15 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz / feijão
Frango ensopado
Repolho refogado

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

CARDÁPIO ESTADO PARCIAL
DIA Desjejum a partir de 

7:30h
Almoço 11:00 h Lanche 14:00 h Refeição da tarde 16:00 h

Jantar noturno 20:00 h

09 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ marga-
rina

Arroz / feijão
Escondidinho de frango
Laranja

Leite c/ choco-
late
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão
Escondidinho de frango
Laranja

10 Leite c/ chocolate
Bolacha salgada

Arroz c/ carne suína
Feijão
Salada de Berinjela 
Maria mole ou pudim 
maria mole

Leite c/ choco-
late
Bolacha salgada

Arroz c/ carne suína
Feijão
Berinjela 
Maria mole ou pudim maria 
mole

11 Leite c/ chocolate
Bolacha

Macarrão alho e óleo c/ 
PTS
Salada de tomate
Suco

Leite c/ choco-
late
Bolacha

Macarrão alho e óleo c/ PTS
Salada de tomate
Suco

12 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ marga-
rina

Arroz / feijão
Carne freezer 
Salada pepino
Suco

Leite c/ choco-
late
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão
Carne freezer 
Salada pepino
Suco

15 Leite c/ chocolate
Bolacha doce

Arroz / feijão
Frango ensopado
Repolho refogado

Leite c/ choco-
late
Bolacha doce

Arroz / feijão
Frango ensopado
Repolho refogado

OBSERVAÇÃO:
As frutas poderão ser trocadas quando houver necessidade pelo grau de maturação.
As crianças com dietas especiais deverão apresentar receita atualizada anualmente com o número do CID, da-
tado e assinado pelo medico responsável. 
O cardápio poderá sofrer alteração devido à entrega do fornecedor fora do prazo previsto, sazonalidade, alte-
rações climáticas.
O cardápio está sendo elaborado de acordo com os empenhos.

Nutricionistas Depto Alimentação Escolar: Silmara Amaral/ Cristina Muguiuda / Mauren Rolim Rosa

LEI COMPLEMENTAR Nº 121, DE 27 DE ABRIL DE 2017
Dispõe sobre a atualização salarial da tabela de vencimentos do Quadro do Magistério nas faixas salariais 5 e 
6, e dá outras providências.  
(Projeto de Lei Complementar nº 06/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita 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 Complementar:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a atualização salarial da tabela de vencimentos do Quadro do Magistério nas faixas 
salariais 5 e 6. 
Art. 2º Os servidores ocupantes dos cargos de Diretor de Educação Básica e Supervisor de Ensino, faixas 
salariais 5 e 6 respectivamente da tabela anexa terão atualizados os salários-base em 12,47% (doze inteiros e 
quarenta e sete centésimos por cento), a partir de 1º abril de 2017.
Art. 3º A despesa decorrente desta Lei será suportada pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal da 
Educação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e sete dias de abril de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

A - TABELA DE VENCIMENTOS EXCLUSIVA PARA O MAGISTÉRIO

(Professor de Educação Básica I - Infantil)
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Faixa Salarial A B C D E F G H I

1 1.241,00 1.304,00 1.366,00 1.426,00 1.490,00 1.551,00 1.613,00 1.676,00 1.737,00 

V. Pessoal  67,00 142,00 226,00 622,00 760,00 910,00 1.074,00 1.256,00 

(Professor de Educação Básica II - Infantil)

Faixa Salarial A B C D E F G H I

2 1.366,00 1.432,00 1.501,00 1.569,00 1.638,00 1.706,00 1.774,00 1.842,00 1.910,00 

V. Pessoal  73,00 155,00 249,00 685,00 836,00 998,00 1.181,00 1.382,00 

(Professor de Educação Básica I - Fundamental)

Faixa Salarial A B C D E F G H I

3 1.551,00 1.629,00 1.707,00 1.785,00 1.863,00 1.941,00 2.018,00 2.095,00 2.172,00 

V. Pessoal  82,00 175,00 281,00 779,00 950,00 1.063,00 1.344,00 1.571,00 

(Professor de Educação Básica II - Fundamental, Professor de Educação Física e Coordenador)

Faixa Salarial A B C D E F G H I

4 1.706,00 1.792,00 1.877,00 1.962,00 2.048,00 2.133,00 2.219,00 2.304,00 2.389,00 

V. Pessoal  90,00 192,00 310,00 856,00 1.044,00 1.250,00 1.478,00 1.727,00 

(Diretor de Educação Básica - Infantil e Fundamental)

Faixa Salarial A B C D E F G H I

5 2.299,00 2.412,00 2.527,00 2.644,00 2.758,00 2.874,00 2.986,00 3.103,00 3.216,00 

V. Pessoal  121,00 262,00 420,00 1.155,00 1.405,00 1.681,00 1.990,00 2.328,00 

(Supervisor de Ensino)

Faixa Salarial A B C D E F G H I

6 2.486,00 2.610,00 2.734,00 2.860,00 2.984,00 3.110,00 3.232,00 3.357,00 3.482,00 

V. Pessoal  130,00 282,00 454,00 1.246,00 1.521,00 1.821,00 2.153,00 2.520,00 

B  -  TABELA SALARIAL - CARGOS COMISSIONADOS

Referência A B C D E F G H I

I 940,00 940,00 940,00 968,00 1.012,00 1.054,00 1.099,00 1.138,00 1.180,00

II 1.226,00 1.287,00 1.348,00 1.408,00 1.714,00 1.783,00 1.858,00 1.927,00 1.999,00

III 1.539,00 1.615,00 1.693,00 1.769,00 2.155,00 2.245,00 2.335,00 2.425,00 2.516,00

IV 1.894,00 1.988,00 2.085,00 2.179,00 2.652,00 2.761,00 2.870,00 3.003,00 3.117,00

V 2.368,00 2.484,00 2.604,00 2.723,00 2.840,00 2.960,00 3.080,00 3.197,00 3.315,00

VI 3.550,00 3.727,00 3.906,00 4.083,00 4.260,00 4.440,00 4.616,00 4.792,00 4.972,00

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

LEI Nº 6.214, DE 25 DE ABRIL DE 2017
Dá o nome do senhor José Nalesso Santos à via pública localizada no Loteamento Pinheiros III.
(Projeto de Lei nº 21/2017, de autoria da Vereadora Selma Aparecida Freitas de Moraes.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita 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 José Nalesso Santos a antiga Rua 3, localizada no Loteamento Pinheiros III, 
com início na Rua 8, e término em terreno particular, com largura de 14 metros e extensão de 217,93 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e cinco dias de abril de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.215, DE 27 DE ABRIL DE 2017
Dispõe sobre outorga onerosa de direito de construir e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 30/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita 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 É permitida, em outorga onerosa de direito de construir, nas Zonas de Uso ZH, ZC, Z1, e Corredores 
CCS2, CCS3 e CCRs, a utilização em edificações de coeficiente de aproveitamento ampliado em até 100 % 
(cem por cento), e taxa de ocupação em até 40% (quarenta por cento), desde que não ultrapasse o valor de 0,8, 
observadas as condições de capacidade de infraestrutura do sistema viário e das redes públicas de água e esgoto 
do local.
Parágrafo único. A autorização da outorga onerosa do direito de construir fica condicionada a Estudo de Impacto 
de Vizinhança, nos termos da Lei Complementar nº 85, de 27 de março de 2015 (Plano Diretor), e da legislação 
pertinente.
Art. 2º Para usufruir das condições do art. 1º, o proprietário do terreno recolherá, conforme o art. 3º, aos cofres 
públicos, a quantia correspondente ao valor determinado pela expressão:
DVV x V (Cu – Ca)     e/ou          DVV x V (Tu – To)
___________________  ___________________
Ca                    To
DVV = Dispositivo de variação de valor, instituído em 0.6.
V = área total do terreno x valor de mercado, conforme avaliação pelo órgão competente da Prefeitura Munici-
pal, na data do pagamento.
Ca = Coeficiente de aproveitamento máximo estipulado na Lei Complementar nº 85, de 27 de março de 2015 
(Plano Diretor).
Cu = Coeficiente de aproveitamento utilizado, até o máximo estipulado no Art. 1º desta Lei.
Ta = Taxa de ocupação máxima estipulada na Lei Complementar nº 85, de 27 de março de 2015 (Plano Diretor).
Tu= Taxa de ocupação utilizada até o máximo previsto nesta Lei
Parágrafo único. São isentos do pagamento da outorga, os empreendimentos habitacionais de interesse social 
destinados à famílias de baixa renda, nos termos da Lei Complementar nº 85, de 27 de março de 2015.
Art. 3º O recolhimento da quantia apurada pela aplicação da expressão contida no artigo 2º será realizado de 
uma só vez, através de guia própria ou boleto bancário emitido pela Secretaria de Planejamento.
Art. 4º O valor arrecadado na forma do artigo 3º deverá ser investido em qualquer uma das hipóteses abaixo:
I -  Regularização fundiária de interesse social;
II -  Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III -  Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
IV -  Ampliação do leito carroçável, passeios públicos e obras de infraestrutura urbana como pavimenta-
ção, recapeamento, guias, sarjetas e galerias de águas pluviais;
V -  Mobilidade urbana.
Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas no 
orçamento.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e sete dias de abril de 2017.
guilherme luis morelli
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 1.623, DE 2 DE MAIO DE 2017.           
Regulamenta o Regime Jurídico das Parcerias Voluntárias entre a Administração Pública Municipal e as Orga-
nizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações e 
estabelece regras específicas no âmbito do Município de Itapetininga.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública 
Municipal, Direta e Indireta, e as Organizações da Sociedade Civil, de que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014, e suas alterações.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se Organização da Sociedade Civil - OSC:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos me-
diante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, 
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
b) as sociedades cooperativas:
b.1.previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de 1999;
b.2.integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social;
b.3.alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda;
b.4.voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assis-
tência técnica e extensão rural;
b.5.capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
Art. 2º. As parcerias que envolverem recursos federais ou estaduais deverão observar a legislação federal ou 
estadual correspondente, além do disposto neste Decreto.
§1º. O órgão ou entidade municipal, na execução de convênio ou contrato de repasse que envolva recursos 
federais ou estaduais, somente poderá celebrar parceria com OSC para execução de objeto conveniado, quando 
existir previsão expressa no instrumento firmado com a União ou Estado.
§2º. O prazo de vigência da parceria de que trata o §1º não poderá ser superior ao prazo de vigência do convênio 
ou contrato de repasse federal ou estadual que lhe deu origem e deverá ser estabelecido de modo que possibilite 
a regular prestação de contas do órgão ou entidade municipal à União ou ao Estado.
CAPÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º. Compete ao Chefe do Poder Executivo ou a autoridade máxima da Administração Indireta:
I -  Autorizar a dispensa ou inexigibilidade do chamamento público; 
II -  Decidir as impugnações ao ato de dispensa ou inexigibilidade; 
III -  Autorizar a abertura de editais de chamamento público;
IV -  Anular ou revogar editais de chamamento público;
V -  Homologar o resultado do chamamento público:
VI -  Celebrar termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação;
VII -  Autorizar e firmar aditamentos de termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação;
VIII -  Denunciar ou rescindir termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação;
IX -  Autorizar a assunção de objeto
Parágrafo único. O Chefe do Poder executivo e a autoridade máxima da Administração Indireta poderão delegar, 
por meio de portaria, as competências estabelecidas no caput aos secretários municipais das pastas que especi-
ficar e aos dirigentes equivalentes das entidades.
Art. 4º. Compete aos Secretários Municipais e os dirigentes equivalentes das entidades da Administração In-
direta:
I -  Designar a Comissão de Seleção, a Comissão de Monitoramento e Avaliação e o Gestor da parceria;
II -  Aplicar penalidades relativas aos editais de chamamento público e termos de colaboração e fomento;
III -  Apreciar e decidir recursos e impugnações ao edital, após ouvida a comissão de seleção;
IV -  Decidir sobre a prestação de contas final;
V -  Decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, após ouvido o 
Conselho setorial competente, se existente.
Parágrafo único. Quando o objeto da parceria se inserir no campo funcional de mais de uma Secretaria Munici-



Página 1506/05/2017

pal ou ente da Administração Indireta, a celebração será efetivada conjuntamente pelos titulares dos órgãos ou 
entidades envolvidas, e o termo de colaboração ou fomento deverá especificar as atribuições de cada partícipe.
CAPÍTULO III TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Art. 5º. No primeiro quadrimestre do ano civil a Administração Pública Municipal fará publicar, nos meios ofi-
ciais de divulgação, os valores aprovados na lei orçamentária anual vigente para execução de programas e ações 
do plano plurianual em vigor, que poderão ser executados por meio de parcerias previstas neste regulamento.
Art. 6º. A Administração Pública Municipal deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parce-
rias celebradas pelos seus órgãos e entidades da Administração Indireta, classificadas em ordem alfabética pelo 
nome da organização da sociedade civil, por prazo não inferior a três anos contados da apreciação da prestação 
de contas final da parceria.
§1º. As informações de que trata este artigo deverão incluir, no mínimo:
I -  Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão ou entidade da Administra-
ção Pública Municipal responsável;
II -  Nome da OSC e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da 
Fazenda - CNPJ/MF;
III -  Descrição do objeto da parceria;
IV -  Valor total da parceria, relatórios semestrais com indicação de valores previstos e liberados, quando 
for o caso;
V -  Valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e 
a remuneração de cada função no respectivo exercício, quando vinculados à execução do objeto e pagos com 
recursos da parceria;
VI -  Situação da prestação de contas da parceria, por meio do relatório de execução do objeto e do rela-
tório de execução financeira, elaborados pela OSC e do parecer conclusivo de análise da prestação de contas, 
elaborado pelo gestor da parceria;
VII -  Íntegra do termo de fomento, do termo de colaboração ou do acordo de cooperação e eventuais 
termos aditivos;
VIII -  Plano de trabalho da parceria e suas alterações;
IX -  Edital de abertura dos Chamamentos Públicos, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilida-
de, previstas nos artigos 29 e 30 deste Decreto.
§2º. Para cumprimento do previsto no caput deste artigo, será de responsabilidade de cada órgão ou entidade 
gestora encaminhar a relação das parcerias celebradas para a Secretaria Municipal de Comunicação Social.
§3º. As entidades da Administração Indireta poderão cumprir o previsto neste artigo nos seus respectivos sítios 
oficiais na internet.
Art. 7º. A OSC deverá divulgar na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos esta-
belecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a Administração Pública Municipal.
§ 1º. A divulgação de que trata o caput deste artigo, deverá contemplar todas as informações exigidas nos incisos 
I a V do parágrafo 1º do artigo 6º.
§ 2º. A divulgação na internet dar-se-á, preferencialmente, por meio do site da OSC e, na hipótese de inexistên-
cia do sítio eletrônico ou site, em blog, redes sociais, ou outros.
§ 3º. A obrigação de divulgação da parceria em locais visíveis poderá se dar por meio de afixação da íntegra do 
plano de trabalho no quadro de avisos da OSC.
§ 4º. É de competência do gestor da parceria a verificação do cumprimento da obrigação prevista neste artigo.
Art. 8º. A Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, deverá divulgar pela internet os meios para apre-
sentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.
Art. 9º. As ações de transparência e publicidade institucional das parcerias observará as orientações da Depar-
tamento de Comunicação e Imprensa.
Parágrafo Único. As exigências de transparência e publicidade em todas as etapas que envolvem o termo de 
fomento ou de colaboração, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, serão mitigadas, naquilo 
em que for necessário, desde que observada à legislação vigente, quando se tratar de parceria para o desenvol-
vimento de programa de proteção a pessoas ameaçadas.
CAPÍTULO IV
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, DO TERMO DE FOMENTO E DO ACORDO DE 
COOPERAÇÃO
Seção I
Da Manifestação de Interesse Social
Art. 10. Fica instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) como instrumento por 
meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas à 
Administração Pública, direta e indireta, para que esta avalie a possibilidade de realização de um chamamento 
público para a celebração de parceria, além daquelas já divulgadas, nos termos do artigo 5º deste Decreto.
Art. 11. A proposta deverá ser enviada para a secretaria municipal ou ente da Administração Indireta responsável 
pela política pública a que se referir, no período de 1º de janeiro a 30 de abril do ano corrente e atender aos 
seguintes requisitos:
I -  Identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do documento de identidade, se pessoa 
natural, e documentação que comprove a representação da pessoa jurídica;
II -  Indicação do interesse público envolvido;
III -  Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indi-
cação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
Parágrafo Único. As propostas apresentadas fora do prazo estabelecido no caput serão consideradas no exercício 
financeiro seguinte.
Art. 12. A Secretaria ou unidade da Administração Indireta ao qual o objeto da Manifestação de Interesse social 
esteja vinculado analisará a proposta, após a oitiva do Conselho Setorial respectivo, caso existente, e o resultado 
deverá ser enviado ao subscritor da proposta no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
Art. 13. As Secretarias e entes da Administração Indireta deverão publicar até a data limite de 31 de julho de 
cada exercício:
I -  Lista contendo as manifestações de interesse social recebidas com descrição da proposta, identifica-
ção do subscritor, data de recebimento e
II -  Resultado da análise da viabilidade de execução da proposta com data de envio ao subscritor.
Art. 14. Em havendo conclusão favorável da Administração pela inclusão da proposta como ação a ser imple-
mentada, e havendo disponibilidade financeira e orçamentária, a ação sugerida integrará planejamento anual, 
sem, contudo, tornar obrigatória a realização de chamamento público para a celebração de parceria.
Parágrafo único. A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não 
impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público.
Seção II
Do Chamamento Público
Art. 15. Para a celebração das parcerias previstas neste Decreto, a Administração Pública deverá realizar cha-
mamento público para selecionar as Organizações da Sociedade Civil, o qual se pautará pelos princípios da 
isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, transparência e julgamento objetivo.
Art. 16. Na instauração da fase interna do Chamamento Público, a unidade interessada deverá determinar a 
autuação de processo administrativo, que deverá ser instruído com a seguinte documentação:
I -  Justificativa para a realização do objeto pretendido;
II -  Justificativa e demonstrativo dos parâmetros adotados para a indicação do valor de referência, se 
termo de colaboração, ou do teto, se termo de fomento;
III -  Tipo de parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação;
IV -  Objeto da parceria;
V -  Declaração do ordenador de despesa e impacto orçamentário- financeiro, nos termos da Lei Comple-
mentar nº 101/2000, se necessário;
VI -  Reserva Orçamentária;
VII -  Sempre que houver o financiamento parcial ou total com recursos federais ou estaduais para a parce-
ria, deverá ser incluído o convênio ou outro instrumento jurídico, que respalde o repasse do recurso;
VIII -  Termo de referência, contendo no mínimo as seguintes informações:

a) Modalidade de instrumento jurídico adequada para a parceria;
b) Definição clara do objeto e metas quantitativas a serem atingidas;
c) Público alvo;
d) Objetivo geral e objetivos específicos da parceria;
e) Indicadores a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas e os meios de verificação;
f) Prazo para execução da atividade ou projeto;
g) Forma e periodicidade da liberação de recursos;
h) Critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas;
i) Critério objetivo de seleção e julgamento das propostas;
j) Metodologia de pontuação e, se for o caso, o peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos;
k) Critérios de desempate;
l) Exigência de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acor-
do com as características do objeto da parceria;
IX -  Minuta do edital de chamamento público;
X -  Autorização do Chefe do Poder Executivo ou da Autoridade Máxima da Administração Indireta para 
a abertura do chamamento público.
§ 1º. Quando se tratar de chamamento público para celebração de termo de fomento, as informações de que 
tratam as alíneas “b” a “g” do inciso VIII deste artigo serão apresentadas pelas OSC participantes do processo 
de seleção.
§ 2º. Não se aplicam aos acordos de cooperação as exigências previstas nos incisos II e V a VII do caput deste 
artigo.
Art. 17. O edital do chamamento público observará, no mínimo, as exigências dos arts. 23 e 24 da Lei Federal 
13.019/14 e ainda:
I -  A designação do tipo de parceria a ser celebrada: fomento, colaboração ou acordo de cooperação
II -  A descrição do programa, projeto ou atividade a ser executado em parceria;
III -  Os requisitos mínimos documentos e condições para a habilitação a serem preenchidos pelos interes-
sados;
IV -  A dotação orçamentária, quando se tratar de termo de colaboração e fomento;
V -  A minuta do instrumento pela qual será celebrada a parceria;
VI -  A exigência de regularidade do cadastro no cadastro municipal de entidades beneficentes por parte 
da OSC participante;
VII -  O número de propostas ou OSC a serem selecionadas;
VIII -  Como e em qual prazo as OSC interessadas em participar do chamamento público poderão obter 
esclarecimentos ou dirimir dúvidas acerca de seus dispositivos;
IX -  A exigência de oferecimento de contrapartida mínima em bens e serviços, quando for o caso, desde 
que justificado pelo órgão ou entidade municipal parceiro;
X -  O procedimento e suas etapas, bem como os critérios objetivos de valoração e classificação das 
propostas ou das OSC;
XI -  A possibilidade de atuação em rede, se previsto no termo de referência;
XII -  A forma e o prazo para a divulgação dos resultados da seleção e
XIII -  A fase recursal, incluindo os mecanismos simplificados para assegurar o contraditório e a ampla 
defesa.
§1º. A análise das minutas do edital, bem como os pareceres quanto a inexigibilidade ou dispensa do chamamen-
to público será de competência da Procuradoria Geral do Município.
§ 2º. O estabelecimento de preferências ou distinções em razão do local de execução do objeto pertinentes ou 
relevantes à execução de política pública relativa à parceria deverá ser detalhadamente justificado pela autori-
dade competente, nos termos do §2º do art. 24 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§3º. Os editais de chamamento público poderão conter exigência de seleção destinada à promoção do desen-
volvimento sustentável, bem como de medidas de acessibilidade compatíveis com as características dos objetos 
das parcerias.
§4º. É facultada ao órgão ou entidade municipal a realização de sessão pública com as OSC interessadas em 
participar do chamamento público para dirimir dúvidas acerca do edital, devendo constar em seu sítio eletrônico 
a data e o local de sua realização.
§5º. Na hipótese em que for exigida a contrapartida, esta deverá ser exclusivamente em bens ou serviços, de-
vendo a OSC interessada apresentar juntamente com a proposta de plano de trabalho memória de cálculo que 
permita mensurar economicamente o valor a ser aportado, de acordo com os valores de mercado.
§6º. A indicação do programa de governo e a dotação orçamentária relativos ao repasse no plano de trabalho e na 
parceria cuja vigência ultrapasse um exercício financeiro, a SEPLAN deverá atestar que os recursos para atender 
a despesa de exercícios futuros estão previstos na LOA – Lei Orçamentária Anual.
Art. 18. O órgão ou entidade municipal deverá publicar o extrato do edital na imprensa oficial do Município 
no mínimo 30 (trinta) dias antes da sessão de avaliação das propostas ou parceiros. O extrato deverá indicar o 
local e os endereços eletrônicos nos quais os interessados poderão obter a versão integral do edital, cuja dis-
ponibilização será obrigatória durante o período de que trata o caput, bem como informar qual o seu objeto, o 
valor de referência ou teto e a data de realização da sessão pública para credenciamento dos representantes dos 
interessados e o recebimento do envelope.
Art. 19. O chamamento público poderá ser revogado em qualquer etapa, total ou parcialmente, por decisão de-
vidamente motivada pelo órgão ou entidade municipal, não subsistindo direito de indenização aos interessados.
Art. 20. Os projetos serão julgados por Comissão de Seleção previamente designada ou constituída pelo respec-
tivo conselho setorial ,se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos.
§ 1º. A Comissão de Seleção será composta de ao menos 2/3 (dois terços) de seus membros servidores ocu-
pantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da Administração Pública municipal, sendo que, sempre 
que possível, deverá ser assegurada a participação de servidores das áreas finalísticas dos órgãos ou entidades 
repassadores de recursos.
§2º. No ato que institui a Comissão de seleção deverão constar os suplentes em mesmo número de servidores 
públicos designados, com regime jurídico equivalente ao do titular.
§ 3º. Será impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos 5 (cinco) anos anteriores à data 
de publicação do edital, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades em disputa, 
considerando-se relação jurídica, dentre outras:
I -  Ser ou ter sido associado ou dirigente da organização da sociedade civil;
II -  Ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos administradores da organiza-
ção da sociedade civil;
III -  Ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço com a organização da sociedade civil;
IV -  Ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização da sociedade civil participante 
do processo seletivo.
§ 4º. O agente público deverá registrar seu impedimento ao Presidente da Comissão de Seleção, que providen-
ciará sua substituição pelo respectivo suplente.
§5º. A comissão poderá requisitar profissionais que atuem na área relativa ao chamamento público para auxiliar 
na análise das propostas, observado o §3º.
§6º. O órgão ou entidade municipal poderá criar uma ou mais Comissões de Seleção, conforme sua organização 
e conveniência administrativa.
Art. 21. Na sessão pública cada OSC entregará 01 (um) envelope, devidamente identificado, conforme instru-
ções constantes no edital de chamamento público, contendo:
I -  Proposta de plano de trabalho, nos termos da Seção IV deste Capítulo IV deste Decreto;
II -  Declaração de que a OSC atende aos seguintes requisitos:
a) ser regida por Estatuto Social e obedecer às normas de organização interna previstas no artigo 33 da Lei nº 
13.019/14 e alterações, e quando se tratar de sociedade cooperativa, apresentar certidão simplificada emitida 
pela junta comercial;
b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ, nos termos da alínea “a” 
do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/14 e suas alterações.
III -  Comprovar que possui experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
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semelhante;
IV -  Possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, quando 
necessárias para a realização do objeto e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade 
ou projeto ou previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria;
V -  Registro no respectivo conselho setorial, quando existente.
Art. 22. A Comissão de Seleção, para verificar a comprovação da capacidade técnica e operacional da orga-
nização da sociedade civil, bem como de sua experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de objeto de natureza semelhante, poderá se basear em quaisquer dos seguintes documentos, sem 
prejuízo de outros:
I -  Instrumentos similares firmados com órgãos e entidades da Administração Pública, cooperação in-
ternacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;
II -  Declarações de conselhos de políticas públicas, órgãos públicos ou universidades;
III -  Declarações de redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais ou empresas públicas ou 
privadas;
IV -  Prêmios nacionais ou internacionais recebidos pela organização da sociedade civil;
V -  Publicações e pesquisas realizadas pela organização da sociedade civil;
Art. 23. A comprovação da capacidade técnica e operacional da OSC para o desenvolvimento das atividades 
previstas e o cumprimento das metas estabelecidas no objeto da parceria se baseará na demonstração dos se-
guintes itens, sem prejuízos de outros:
I -  Aferição da capacidade técnica dos profissionais responsáveis pela execução do objeto ou do quadro 
de pessoal do proponente que ficará diretamente envolvido na consecução do ajuste; ou
II -  A estrutura física do proponente e a disponibilização de equipamentos e materiais necessários ao 
cumprimento do objeto;
Art. 24. A Comissão de Seleção deverá avaliar o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do 
programa ou ação em que se insere o tipo de parceria e ao valor de referência constante do chamamento público, 
bem como a capacidade técnica e operacional e a experiência prévia das organizações da sociedade civil, neces-
sárias para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas.
§ 1º. As exigências contidas nos artigos 22 e 23 deste Decreto poderão integrar os critérios de seleção e julga-
mento, com respectiva pontuação e peso
§2º. Em caso de empate no julgamento dos projetos apresentados, caso o edital não preveja nenhum critério de 
desempate, será realizado sorteio.
§3º. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos, em se 
tratando de plano de trabalho padronizado, aquela imediatamente mais bem classificada será convidada a acei-
tar a celebração de parceria nos mesmos termos ofertados pela organização da sociedade civil desqualificada.
§4º. O procedimento do §3º deste artigo será seguido sucessivamente até que se conclua a seleção prevista no 
edital.
§5º. Esgotado o procedimento acima e não tendo havido sucesso na aceitação do convite, será verificada a 
aceitabilidade do segundo melhor projeto, e assim sucessivamente, até que se apure projeto que atenda aos 
requisitos do edital.
§6º. O procedimento do §§ 3º a 5º deste artigo aplica-se aos casos sem que o plano de trabalho for padronizado 
pela Administração, e nos demais casos, quando couber.
Art. 25. Após a publicação do resultado do julgamento pela comissão de seleção, os interessados terão o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para apresentar recurso, e os demais interessados terão igual prazo para apresentar contra-
-razões. 
§ 1º. A comissão de seleção poderá reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, à 
autoridade competente para decidir.
§ 2º. Das decisões da comissão de seleção caberá um único recurso, à autoridade competente.
Art. 26. A Administração Pública homologará e divulgará o resultado do chamamento com a lista classificató-
ria das organizações participantes em página do sítio oficial da Administração Pública na internet e no Diário 
Oficial da Cidade.
§ 1º. A seleção de propostas ou de OSC não gera direito subjetivo à celebração da parceria.
§ 2º. O edital poderá estabelecer prazo preclusivo para assinatura da parceria pela OSC selecionada.
§ 3º. Observada a ordem de classificação, os selecionados poderão ser chamados para celebrar a parceria.
Art. 27. Nas parcerias que envolvam políticas públicas de execução contínua poderá ser feito procedimento de 
chamamento público especial, a ser disciplinado em resolução conjunta editada pelo dirigente máximo do órgão 
ou entidade municipal interessado e pela Procuradoria Geral do Município, observadas as exigências constantes 
da Seção VIII do Capítulo II Lei Federal nº 13.019, de 2014 e da legislação específica setorial.
Seção III
Da Inexigibilidade e Dispensa do Chamamento Público
Art. 28. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares 
às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em 
relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou 
outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público 
observará o disposto na legislação vigente.
Art. 29. A Administração Pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
I- No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevan-
te interesse público pelo prazo de 180 dias;
II- Nos casos de guerra, calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz 
social
III- Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que 
possa comprometer a sua segurança;
IV- No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, 
desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgãos gestor da 
respectiva política;
Parágrafo único. O credenciamento a que se refere o inciso IV deste artigo dar-se-á por meio da inscrição no 
conselho setorial correspondente, sem prejuízo das definições e parâmetros estabelecidos pelos órgãos compe-
tentes.
Art. 30. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre 
as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as 
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
I -  O objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, 
no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;
II -  A parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em 
lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção 
prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320/64, observado o disposto no art. 26 da lei Complementar 
nº 101/2000
III -  No caso de projetos que recebem direcionamento de recursos privados por meio de chancela de 
Conselho gestor do fundo que remunera a parceria, segundo legislação especifica.
Art. 31. A ausência de realização de chamamento público será detalhadamente justificada pela autoridade com-
petente, devendo constar necessariamente dos autos:
I -  A justificativa e a situação fática que caracterize a dispensa ou inexigibilidade;
II -  Razão da escolha da OSC;
III -  A comprovação de atendimento pela OSC de todos os requisitos de habilitação.
IV -  Compete a unidade gestora da parceria a análise e emissão de parecer acerca do plano de trabalho, 
requerendo, quando necessário, complementação de documentos e ajustes no plano de trabalho.
§ 1º. A justificativa para a dispensa ou inexigibilidade do chamamento deverá ser ratificada pelo Chefe do Poder 
executivo ou pela autoridade máxima da entidade da Administração Indireta e publicada no sítio oficial da Ad-
ministração Pública, a fim de garantir ampla e efetiva transparência.
§ 2º. Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar de sua publicação, 
cujo teor deve ser analisado pela Administração Pública em até 05 (cinco) dias do respectivo protocolo.

§ 3º. Havendo fundamento na impugnação, o Chefe do Poder Executivo ou a autoridade máxima do ente da 
Administração Indireta, revogará o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento públi-
co, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.
Seção IV
Da Proposta de Plano de Trabalho
Art. 32. A OSC interessada em celebrar parceria com órgão ou entidade municipal deverá preencher proposta de 
plano de trabalho, que deverá conter os seguintes elementos:
I -  Dados e informações da OSC, de seu representante legal e do responsável técnico pelo projeto ou 
pela atividade e, se for o caso, de interveniente;
II -  Dados da proposta: descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse 
público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da 
realidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria;
III -  Relação contendo os dados da equipe executora;
IV -  Estimativa de tempo de duração da vigência da parceria;
V -  Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar 
claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter;
VI -  Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fa-
ses ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas;
VII -  Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas 
ou de alteração da realidade local;
VIII -  Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados e, quando houver, da contrapartida da OSC 
e dos aportes do interveniente, devendo os valores serem compatíveis com os preços de mercado ou com outras 
parcerias da mesma natureza, incluindo, quando for o caso, a estimativa de valores a serem recolhidos para 
pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do 
objeto, durante o período de vigência proposto; e
IX -  Cronograma de desembolso dos recursos a serem aportados, da contrapartida financeira ou não fi-
nanceira e, se for o caso, de outros aportes, compatíveis com as despesas das etapas vinculadas às metas do 
cronograma físico.
X -  A forma de execução das ações, identificando a metodologia a ser aplicada
§1º. A OSC deverá detalhar na proposta de plano de trabalho para a celebração de termo de colaboração as metas 
e ações mínimas propostas pela Administração Pública.
§2º. A proposta de plano de trabalho deverá apontar, quando for o caso, despesas realizadas, como custos indire-
tos, despesas com remuneração da equipe de trabalho, bem como o limite para pagamento em espécie.
§ 3º. O plano de trabalho deverá atentar, ao estabelecer a vigência da parceria, para eventual existência de des-
pesas de pós produção, de modo que não haja discrepância entre a vigência da parceria e a realização de gastos 
de pós produção
§ 4º. Nas parcerias para execução de políticas públicas contínuas, o plano de trabalho poderá prever os custos 
de desmobilização, que serão excepcionalmente aceitos na prestação de contas desde que efetuados dentro do 
período de que a entidade parceira dispõe para prestação de contas final.
Seção V
Da atuação em rede
Art. 33. É permitida a atuação em rede para a execução de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, por 2 
(duas) ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante 
do termo de fomento ou de colaboração, desde que atendidas as exigências contidas no art. 35- A da Lei Federal 
13.019/14.
§ 1º. Os direitos e obrigações da OSC celebrante perante a Administração Pública Municipal não poderão ser 
sub-rogados à OSC executante e não celebrante
§ 2º. Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da parceria, as OSC exe-
cutantes e não celebrantes responderão subsidiariamente até o limite do valor dos recursos ou pelo valor devido 
em razão de dano ao erário.
Art. 34. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSC executantes e não 
celebrantes por meio de termo de atuação em rede
§ 1º. O termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as 
ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela OSC executante e não celebrante e o valor a ser re-
passado pela OSC celebrante.
§ 2º. A OSC celebrante deverá comunicar à Administração Pública Municipal a assinatura do termo de atuação 
em rede no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura. A comunicação deverá ser acompanhada 
de cópia do termo bem como de todos os documentos exigidos nos artigos 21 até 23 e 37 deste Decreto e legis-
lação federal vigente, sob pena de nulidade do mesmo.
§ 3º. As vedações constantes do artigo 39 da Lei Federal 13.019/14 se aplicam também às organizações da 
sociedade civil executantes da parceria em rede.
§ 4º. Fica vedada a participação em rede da OSC executante e não celebrante que tenha mantido relação ju-
rídica com qualquer integrante da comissão de seleção responsável pelo chamamento público que resultou na 
celebração da parceria
 Art. 35. No caso do termo de atuação em rede ser rescindido, a OSC celebrante deverá comunicar o fato à Ad-
ministração Pública Municipal no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da rescisão.
Art. 36. A celebração de parceria que preveja o aporte de recursos por pessoa jurídica de direito privado com 
finalidade lucrativa, na qualidade de interveniente, deverá demonstrar o interesse público e ser devidamente 
justificada pelo órgão ou entidade municipal.
Parágrafo único. As ações de publicidade do interveniente relacionadas ao objeto do termo de colaboração ou 
de fomento deverão fazer expressa menção aos parceiros, atendendo as especificações definidas pelo órgão ou 
entidade municipal parceiro.
Seção VI
Da Celebração dos Termos de Colaboração, de Fomento e Acordo de Cooperação
Art. 37. Para celebração das parcerias previstas neste Decreto, a OSC selecionada, mediante prévio chamamento 
público ou não, deverá apresentar os seguintes documentos, além daqueles exigidos em legislação específica:
I -  Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, demonstrando que a OSC existe há, no 
mínimo, 01 ano com cadastro ativo;
II -  Cópia do estatuto registrado e suas alterações;
III -  Cópia da ata de eleição da diretoria atual;
IV -  Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, cópia do RG e do CPF de 
cada um deles e do responsável técnico pelo projeto ou atividade;
V -  Cópia do comprovante de residência atualizado do representante legal da OSC e do responsável 
técnico pelo projeto ou atividade;
VI -  Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo a mesma ser realizada 
por contas de consumo;
VII -  Comprovante do exercício pleno da propriedade através de Certidão atualizada do Cartório de Re-
gistro de Imóveis quando a parceria tiver por objeto execução de obras ou benfeitorias no referido imóvel:
VIII -  Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal e o FGTS;
IX -  Certidão de Regularidade junto à Fazenda do Município de Cubatão ou caso não seja cadastrado 
como contribuinte em Cubatão, certidão de regularidade do município onde localiza-se a sede da OSC;
X -  Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual
XI -  Certidão negativa de débitos trabalhistas;
XII -  Documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, quando 
estas instalações e condições forem necessárias à execução do objeto pactuado;
XIII -  Declaração de que seus dirigentes não tenham sido julgados responsáveis por falta grave e inabilita-
dos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por qualquer ente federado, enquanto durar 
a inabilitação;
XIV -  Declaração de que seus dirigentes não tenham sido considerados responsáveis por ato de improbi-
dade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de 
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junho de 1992;
XV -  Declaração, do representante legal da OSC sobre a inexistência de impedimentos para celebrar par-
ceria previstos no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações;
XVI -  Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notur-
no, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz;
XVII -  Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega ninguém em regime de trabalho escravo;
XVIII -  Declaração emitida pelo representante legal da OSC de que nenhum dos dirigentes é membro do Po-
der Executivo (Prefeito ou vice Prefeito), Legislativo (vereadores) Ministério Público (Promotores) ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
XIX -  Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação de empresa pertencente a parentes 
até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de membro do Poder 
Executivo, Legislativo e do Ministério Público ou de seu respectivo cônjuge ou companheiro;
XX -  Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer título 
pela OSC, com recursos repassados de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal
Art. 38. Caso se verifique a não conformidade dos documentos apresentados nos termos do artigo anterior ou 
quando as certidões apresentadas estiverem com o prazo de validade expirado, a OSC será notificada para, no 
prazo de 15 (quinze) dias regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.
§ 1º. Na hipótese da OSC não atender aos requisitos exigidos no artigo anterior, aquela imediatamente mais 
bem classificada será convidada a aceitar a celebração da parceria, nos termos da proposta por ela apresentada.
§ 2º. Caso a OSC convidada nos termos do parágrafo anterior aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verifi-
cação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos no artigo anterior.
§ 3º. O procedimento dos §§ 1º e 2º deste artigo serão seguidos sucessivamente até que se conclua a seleção 
prevista no edital.
Art. 39. O termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação será formalizado por instrumento 
que contenha preâmbulo com numeração sequencial e qualificação completa das partes e dos respectivos re-
presentantes legais, bem como as cláusulas essenciais previstas no art. 42, da Lei nº 13.019, de 2014, e, ainda:
I -  Cláusula que estipule as seguintes obrigações à OSC:
a) manter o correio eletrônico, o telefone de contato e o endereço residencial, inclusive de seu representante 
legal, atualizados no Cadastro Municipal de Entidades Beneficentes;
b) informar ao órgão ou entidade parceiro eventuais alterações dos membros da equipe executora da parceria;
c) não divulgar os dados a que tenha acesso em virtude da parceria ou repassá-los a terceiros, ainda que após 
o término da vigência do ajuste, salvo com autorização expressa e formal do órgão ou entidade parceiro ou em 
virtude de legislação específica que determine a sua divulgação;
II -  As formas de alteração das cláusulas pactuadas, inclusive no que se refere à prorrogação de ofício da 
vigência do instrumento, antes do seu término, quando ocorrer atraso na liberação dos recursos;
III -  Cláusula que determine que os direitos de autor, os conexos e os de personalidade incidentes sobre 
conteúdo adquirido, produzido ou transformado com recursos da parceria permanecerão com seus respectivos 
titulares, podendo o termo de colaboração ou termo de fomento prever a licença de uso para a Administração 
Pública, nos limites da licença obtida pela OSC parceira, quando for o caso, respeitados os termos da Lei Fede-
ral nº9.610, de 19 de fevereiro de 1998, devendo ser publicizado o devido crédito ao autor.
Art. 40. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria, sendo que os 
bens permanentes adquiridos com recursos públicos deverão ser incorporados ao patrimônio público ao término 
da parceria ou no caso de extinção da organização social civil parceira
Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério da Administra-
ção Pública, serem doados à entidade parceira quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para 
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.
Art. 41. A parceria que envolver repasse de recursos financeiros terá sua vigência, incluídas eventuais prorro-
gações, limitada a sessenta meses.
Art. 42. A eficácia do instrumento de parceria e de seus aditamentos fica condicionada à publicação do res-
pectivo extrato na imprensa oficial do Município, que deverá conter o nome completo e matriculado gestor da 
parceria.
Art. 43. É vedada a celebração de qualquer modalidade de parceria prevista neste Decreto com a organização da 
sociedade civil que se enquadre no previsto no artigo 39 da lei Federal nº 13.019/14.
Art. 44. É vedada a celebração de qualquer modalidade de parceria prevista neste Decreto com organização 
da sociedade civil que tiver entre seus dirigentes servidor ou empregado da Administração Pública Municipal 
direta ou indireta, no efetivo exercício do cargo.
CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DAS PARCERIAS
Seção I
Das Compras e Contratações de Serviços realizadas pelas OSC
Art. 45. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos 
transferidos pela Administração Pública municipal, deverão observar os princípios da legalidade, da moralida-
de, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, 
da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com o 
regulamento de compras e contratações aprovado para a consecução do objeto da parceria, devendo ser precedi-
da de, no mínimo, 03 cotações prévias de preço, a fim de demonstrar a compatibilidade deste com os praticados 
com o mercado.
§ 1º. As cotações prévias poderão ser realizadas através de tabelas de preços, através de sítios eletrônicos de 
lojas virtuais ou não ou quaisquer outros meios disponíveis.
§2º. Quando houver indícios de inadequação dos valores pagos pela organização da sociedade civil com recur-
sos da parceria, poderá o gestor público questioná-los, desde que justificadamente.
§ 3º. O Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças elaborará regulamento de 
compras e contratações, sendo estes, indicados como modelos, que serão adotados pelas organizações da socie-
dade civil para execução dos termos de colaboração e de fomento.
§4º. As organizações da Sociedade Civil, são exclusivamente responsáveis pelos procedimentos de contratação 
com base no regimento de compras adotado.
Art. 46. É admissível a dispensa do procedimento previsto no artigo 45:
I -  Quando não existir pluralidade de opções ou em razão da natureza singular do objeto, mediante 
justificativa e comprovação
II -  Nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, realizada com base no preço do dia.
Seção II
Das despesas e da Movimentação financeira dos Recursos
Art. 47. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade 
com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sanea-
mento das impropriedades:
I -  Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II -  Quando constatado desvio de finalidade na aplicação de recursos, atrasos não justificados no cum-
primento de ações e metas pactuadas no plano de trabalho, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da 
Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria ou o inadimplemento 
da OSC em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;
III -  Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela 
Administração Pública Municipal pelo órgão de controle interno ou externo.
Art. 48. No caso do cronograma de desembolso prever mais de uma parcela de repasse de recursos, a OSC 
deverá apresentar, para o recebimento de cada parcela:
I -  Certidões descritas nos incisos VIII a XI do artigo 37 deste Decreto;
II -  A prestação de contas da parcela anterior
Art. 49. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta específica em instituição 
financeira pública.

§1º. Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de pou-
pança ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo.
§ 2º. Os rendimentos da aplicação financeira deverão ser utilizados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos
Art. 50. Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
Parágrafo único. Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos de pequeno valor em espécie, desde que 
comprovada e justificada a impossibilidade da transferência eletrônica, consoante parâmetros a serem estabele-
cidos pela Secretaria de Finanças.
Art. 51. O atraso na disponibilização dos recursos da parceria por parte da Administração Municipal autoriza o 
reembolso de recursos próprios da Organização da Sociedade Civil despendidos, inclusive para pagamento de 
multas e juros de mora, desde que devidamente comprovado seu uso no cumprimento das obrigações assumidas 
por meio do plano de trabalho.
Art. 52. A Administração Pública poderá autorizar, após solicitação formalizada e fundamentada da organização 
da sociedade civil, o remanejamento de recursos do plano de trabalho, dentro de cada categoria econômica da 
despesa corrente ou de capital, durante a vigência do termo de colaboração e do termo de fomento, desde que:
I -  Os recursos continuem sendo utilizados para a consecução do objeto pactuado;
II -  O remanejamento ocorra dentro de cada categoria econômica da despesa corrente ou de capital;
III -  Os aumentos ou diminuições não ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente 
aprovado no plano de trabalho para cada item;
IV -  Não seja alterado o valor total do termo de colaboração ou do termo de fomento.
Parágrafo único. A organização da sociedade civil poderá solicitar a inclusão de novos itens orçamentários, 
desde que não altere o orçamento total aprovado.
Art. 53. O pagamento com despesas com equipes de trabalho conforme disposto no inciso I do artigo 46 da Lei 
nº 13.019/14, somente poderá ser autorizado quando demonstrado que tais valores:
I -  Correspondem às atividades previstas e aprovadas no plano de trabalho:
II -  Correspondem à qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada;
III -  Sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria e
IV -  Sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de 
trabalho
§ 1º. Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, a OSC deverá 
informar a memória de cálculo do rateio da despesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a 
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
§ 2º. Quando for o caso de rateio, a OSC deverá informar a memória de cálculo dos custos indiretos para fins 
de prestação de contas, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 
parcela de despesas.
§ 3º. O pagamento das verbas rescisórias com recursos das parcerias será proporcional ao período de atuação 
do profissional na execução das ações previstas no plano de trabalho, com apresentação de memória de cálculo.
Art. 54. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas em estrita observância ao plano de 
trabalho aprovado e as cláusulas pactuadas, sendo vedado:
I -  Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;
II -  Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo 
nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias e
III -  Pagar despesas cujo fato gerador tenha ocorrido antes da vigência do instrumento da parceria.
Seção III
Do Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria
Art. 55. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa de apoio e acompanhamento da 
execução das parcerias celebrada por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, cujas atribuições 
serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de controvér-
sias, padronização de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos relatórios 
técnicos de monitoramento.
§1º. As comissões monitoramento e avaliação de que trata o caput deverão ser compostas por, pelo menos, 2/3 
(dois terços) de seus membros servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal do órgão ou 
entidade pública, devendo ser assegurada a participação de profissionais das áreas administrativa e finalísticas 
relacionadas ao objeto da parceria, sendo vedada a participação do gestor da parceria como membro da comis-
são.
§2º. O monitoramento e a avaliação da parceria executada com recursos de determinado fundo deverão ser reali-
zados por comissão a ser constituída por membros do próprio Conselho Gestor do fundo que financia a parceria, 
observando-se o disposto no §1º deste artigo.
§3º. Aplicam-se aos membros das comissões de avaliação e monitoramento de que trata esse artigo os mesmos 
impedimentos constantes no § 3º do art. 20 deste Decreto.
Art. 56. Na hipótese do relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução 
parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I -  Sanar a irregularidade;
II -  Cumprir a obrigação; ou
III -  Apresentar justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da 
obrigação.
Art. 57. Compete ao Departamento de Prestação de Contas a análise dos documentos comprobatórios das des-
pesas apresentadas pela OSC na prestação de contas.
Art. 58. O gestor da parceria, cujas atribuições são aquelas previstas no artigo 61 da Lei Federal 13.019/14, de-
verá ter conhecimento técnico adequado e será designado pela autoridade designada no artigo 4º deste Decreto 
no mesmo ato que autorizar a celebração da parceria, ou mediante Portaria.
§1º. Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, 
o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações 
do gestor, com as respectivas responsabilidades.
§2º. Aplicam-se ao gestor da parceria os mesmos impedimentos constantes no § 3º do art. 20 deste Decreto.
Art. 59. Compete ao gestor da parceria realizar procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas, inclu-
sive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma 
deste Decreto e do plano de trabalho aprovado.
Parágrafo Único. O resultado da visita in loco será circunstanciado em relatório de visita técnica e enviado à 
OSC para conhecimento e se for o caso, esclarecimentos e providências.
Art. 60. Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, poderá ser realizada pesquisa de satisfação com os 
beneficiários da parceria.
§1º. A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela Administração Pública Municipal, com 
metodologia presencial ou à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de 
parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar na realização da pesquisa.
§2º. Os instrumentos a serem utilizados nas pesquisas deverão levar em consideração as características do públi-
co alvo, beneficiários diretos e indiretos, podendo ser utilizados questionários físicos ou eletrônicos, entrevistas, 
rodas de conversa, entre outros.
§3º. A sistematização da pesquisa de satisfação deverá ser circunstanciada em documento que será enviada à 
OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências.
CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 61. A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias com organi-
zações da sociedade civil para demonstração de resultados, e conterá elementos que permitam verificar, sob os 
aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos.
§1º. O prazo para apresentação de contas deverá obedecer o estabelecido nos arts. 69 a 72 da Lei Federal nº 
13.019/2014.
§2º. O modo e a periodicidade das prestações de contas serão previstos no instrumento a ser firmado e compatí-
veis com o período de realização das etapas, vinculados às metas e ao período de vigência da parceria.
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§3º. As fases de apresentação das contas pelas organizações da sociedade civil e de análise e manifestação 
conclusiva pela Administração Pública iniciam-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos 
recursos financeiros, e terminam com a avaliação final das contas e demonstração de resultados.
§ 4º. A Administração Municipal, por meio das secretarias de Finanças e Auditoria e Controladoria Interna, 
estabelecerá modelos de documentos e regulamentará o processo de prestação de contas, utilizando preferen-
cialmente a plataforma eletrônica para todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
§ 5º. Até que seja viabilizado sistema ou plataforma eletrônica de que trata o parágrafo anterior, poderão ser 
utilizadas as rotinas atualmente previstas.
Art. 62. Para a apresentação das contas, as organizações da sociedade civil deverão apresentar ao órgão da 
Administração Direta ou entidade da Administração Indireta, em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento 
de cada quadrimestre do ano civil, de forma circunstanciada as informações nos relatórios e os documentos a 
seguir descritos:
I -  Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu 
representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de 
metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico, com respectivo material compro-
batório tais como lista de presença, fotos, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual cumprimento parcial 
ser devidamente justificado;
II -  Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal e o contador responsável, 
com a relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e, quando houver, a relação de bens adquiridos, 
produzidos ou transformados e comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica;
III -  Notas e dos comprovantes fiscais, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade 
civil e número do instrumento da parceria;
IV -  Recibos de pagamentos de autônomos, holerits, guias de recolhimento de encargos trabalhistas, im-
postos retidos na fonte de prestadores de serviços acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, 
guias de recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP;
V -  Cópia dos comprovantes de pagamentos de férias concedidas e do 13º salário, previstos no plano de 
trabalho;
VI -  Cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondentes termos de quitação 
das verbas rescisórias;
VII -  Cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações;
VIII -  Extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria;
IX -  Comprovante de recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
X -  Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes, quando 
couber;
XI -  Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e
XII -  Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o caso.
Art. 63. Para a análise e manifestação conclusivas das contas pela Administração Pública, deverá ser priorizado 
o controle de resultados, por meio da verificação objetiva da execução das atividades e do atingimento das me-
tas, com base nos indicadores quantitativos e qualitativos previstos no plano de trabalho.
Art. 64. A análise das contas constitui-se das seguintes etapas:
I -  Análise de execução do objeto: verificação do cumprimento do objeto e do atingimento dos resulta-
dos previstos no plano de trabalho e na análise financeira, para exame da conformidade das despesas constantes 
na relação de pagamentos com as previstas no instrumento a ser firmado;
II -  Análise financeira: verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as 
despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos 
para a execução da parceria devidamente documentados, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre a receita 
e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, com foco na verdade real e 
nos resultados alcançados.
Parágrafo único. Quando houver indícios de inadequação dos valores pagos pela organização da sociedade civil 
com recursos da parceria, caberá ao gestor público demonstrá-la, considerando a época e o local de execução da 
parceria, para fins de questionamento dos valores adotados para contratação de bens ou serviços.
 Art. 65. Poderá haver prestações de contas parciais, desde que tenham modo e periodicidade expressos no 
instrumento a ser firmado, e tenham como finalidade o monitoramento do cumprimento das metas do objeto da 
parceria, vinculadas às parcelas já liberadas.
Seção I
Da Prestação de Contas Anual
Art. 66. No caso de parcerias com mais de 01 (um) ano, a prestação de contas parcial é obrigatória a cada ano.
Parágrafo único. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro do exercício finan-
ceiro seguinte à transferência dos recursos, podendo ser deferida solicitação de prorrogação de prazo, por até 15 
(quinze) dias, desde que devidamente justificada.
Art. 67. A prestação de contas anual será composta pelos seguintes documentos:
I- a serem apresentados pela OSC:
a) relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas dos relatórios quadrimestrais;
b) relatório anual de execução financeira, contendo as informações consolidadas dos relatórios quadrimestrais;
c) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica da parceria, acompanhada dos respec-
tivos extratos da conta corrente e da aplicação financeira;
d) balanço patrimonial dos exercícios encerrado e anterior;
e) demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício;
f) na hipótese de aquisição de bens com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil e patrimo-
nial;
g) declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão equivalente, acerca da regulari-
dade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabilização;
h) Certidão de regularidade junto à Receita Federal;
i) Certidão de regularidade junto ao FGTS;
j) Certidão de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT;
k) Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal de Cubatão
l) outros documentos que venham a ser exigidos nas instruções do Tribunal de Contas ou por meio de atos nor-
mativos da Administração Pública Municipal, os quais serão previamente informados à OSC.
II- de responsabilidade da Administração Pública Municipal:
a) relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, elaborados pelo gestor da parceria e homologados pela 
comissão de monitoramento e avaliação;
b) Os relatórios de visita in loco e os resultados das pesquisas de satisfação.
Parágrafo único. A critério da Administração Pública Municipal poderão ser aceitos compromissos de entrega 
de documentos em data futura, desde que não comprometa a prestação de contas das parcerias junto ao Tribunal 
de Contas.
Art. 68. O gestor da parceria deverá emitir parecer técnico de análise de prestação de contas anual, no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar do recebimento da documentação, elencada no artigo anterior.
§ 1º. Na hipótese de omissão na entrega da prestação de contas ou da análise concluir que houve descumprimen-
to de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ou que há evidência de existência de ato irregular, o 
gestor da parceria, previamente à emissão de parecer técnico de análise da prestação de contas anual, notificará 
a OSC para, no prazo de 15 dias:
I - sanar a irregularidade;
II - cumprir a obrigação:
III- apresentar justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obri-
gação.
 § 2º. Na hipótese elencada no parágrafo anterior a análise será realizada pelo Departamento de Prestação de 
Contas, sendo elaborado posteriormente relatório que será encaminhado ao gestor da parceria para ciência e 
tomada de providências.
Art. 69. Após ciência do relatório de que trata o § 2º do artigo anterior, o gestor emitirá o parecer técnico de 
análise da prestação de contas anual, e:

I- caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar:
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou à inexecução apurada e;
b) a retenção das parcelas dos recursos até que seja sanada a irregularidade ou devolvidos os recursos de que 
trata a alínea “a” deste inciso ou;
II- caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou à inexecução apurada ou à prestação de 
contas não apresentada e,
b) a devolução dos saldos remanescentes, incluindo os rendimentos da aplicação financeira e,
c) a vedação para celebração de novas parcerias e a suspensão de novos repasses à OSC, se não houverem as 
devoluções de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, no prazo determinado.
d) demais sanções previstas neste Decreto e na Lei Federal nº 13.019/14.
Seção II
Da prestação de Contas Final
Art. 70. O gestor da parceria emitirá parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final para que 
a autoridade competente emita a manifestação conclusiva sobre a aprovação ou não das contas.
Parágrafo único. A autoridade competente para emitir a manifestação conclusiva será:
I -  No caso de órgão da Administração Direta, o ordenador de despesa ou equivalente;
II -  No caso de entidades públicas da Administração Indireta, a autoridade máxima.
Art. 71. A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer técnico conclu-
sivo do gestor e para manifestação conclusiva da prestação de contas final, que deverá verificar o cumprimento 
do objeto, se foram atingidas as metas e o alcance dos resultados previstos no plano de trabalho e considerará:
I -  O Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as informações de todo 
o período da parceria;
II -  O Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela OSC, consolidando as informações de 
todo período da parceria;
III -  Os relatórios da visita técnica in loco;
IV -  Os resultados das pesquisas de satisfação, quando houver;
V -  Os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão de monitoramento 
e avaliação.
Parágrafo único. A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente da 
parceria.
Art. 72. A Administração Pública Municipal deverá analisar a prestação de contas final, no prazo de até 150 
(cento e cinqüenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determi-
nada, podendo referido prazo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.
Art. 73. A manifestação conclusiva da prestação de contas final deverá:
I -  Aprovar;
II -  Aprovar com ressalvas;
III -  Rejeitar as contas.
§1º. A hipótese do inciso II do caput deste artigo poderá ocorrer quando, verificado o atingimento do objeto e 
dos resultados, a organização da sociedade civil tenha incorrido em impropriedades ou qualquer outra falta de 
natureza formal que não resulte em dano ao erário.
§2º. A hipótese do inciso III do caput deste artigo ocorrerá quando comprovado dano ao erário, caracterizado 
pelo descumprimento injustificado do objeto do termo, em qualquer das seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) prática de atos ilícitos na gestão da parceria;
c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos para o cumprimento do objeto da parceria;
d) descumprimento injustificado do objeto e metas estabelecidas no plano de trabalho.
§3º. No caso de rejeição da prestação de contas, após transcorridos45 (quarenta e cinco) dias da notificação da 
organização da sociedade civil e do responsável indicado no termo da manifestação conclusiva final, deverá ser 
instaurada tomada de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções previstas no art. 73 da Lei nº 
13.019/ 2014:
I -  Advertência, na hipótese de apresentação da prestação de contas injustificadamente fora do prazo 
estabelecido no termo;
II -  Suspensão temporária por, no máximo, 02 (dois) anos, na hipótese em que não ficar configurada 
fraude;
III -  Declaração de inidoneidade por, no máximo, 02 (dois) anos, quando constatada fraude na celebra-
ção, na execução ou na prestação de contas da parceria, hipótese em que o erário deve ser ressarcido.
§4º. Deverão ser registradas na plataforma eletrônica as causas de ressalvas ou de rejeição da prestação de con-
tas das organizações da sociedade civil para conhecimento público.
§ 5º. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a 
decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja 
promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 
trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, 
cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou 
fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
Art. 74. As organizações da sociedade civil suspensas ou declaradas inidôneas em razão da rejeição da presta-
ção de contas de parceria da qual é celebrante serão inscritas no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas 
- CMEIMP, mantendo-se a inscrição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida reabilitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Parágrafo único. Cabe ao secretário municipal ou dirigente equivalente da entidade da Administração Pública 
declarar como impedidas para celebração de novas parcerias com a Administração Pública, enviando os dados 
para a AUDIT que manterá o cadastro, exibi dono Portal da Transparência do Poder Executivo.
Art. 75. A manifestação conclusiva da prestação de contas será encaminhada para ciência da organização da 
sociedade civil e do responsável indicado pela entidade.
§ 1º. Face à manifestação de que trata o caput deste artigo caberá pedido de reconsideração à autoridade que a 
proferiu, no prazo de 20(vinte) dias a contar da ciência.
§ 2º. Se a autoridade não reconsiderar a decisão, deverá encaminhar de oficio, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias, o pedido de reconsideração da OSC ao Chefe do Poder Executivo Municipal ou à autoridade máxima da 
entidade da Administração Indireta, para decisão final.
§ 3º. O prazo para a decisão final será de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, e 
suspende os efeitos da manifestação prevista no caput até a decisão final.
§ 4º. Caso o pedido de reconsideração não seja analisado dentro do prazo cessará automaticamente o efeito 
suspensivo.
Art. 76. Caso seja apresentada a prestação de contas ou informado o recolhimento integral do débito apurado 
como prejuízo ao erário após a rejeição das contas e antes do encaminhamento da tomada de contas especial ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o órgão ou entidade pública deverá retirar a inscrição no CMEIMP 
e suspender a eventual sanção aplicada.
Art. 77. Prescrevem em 05 (cinco) anos as ações punitivas da Administração Pública destinadas a aplicar as 
sanções previstas neste Decreto, a contar da data da apresentação da prestação de contas final.
§ 1º. A prescrição será interrompida com a prática de ato administrativo de cunho decisório que tenha por objeto 
a apuração da infração.
§ 2º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir da data da prática do ato adminis-
trativo de que trata o §1º.
Art. 78. Computar-se-ão os prazos previstos neste Decreto excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia 
do vencimento.
Parágrafo único. O início e o vencimento dos prazos previstos neste Decreto dar-se-ão em dias úteis.
CAPÍTULO VII
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXTINÇÃO DA PARCERIA
Art. 79. O termo de colaboração ou termo de fomento estabelecerá sua vigência, que deverá corresponder ao 
tempo necessário para a execução integral do seu objeto, limitada ao prazo máximo de 05 (cinco) anos.
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Art. 80. A critério da Administração admite-se a alteração da parceria, devendo a proposta deve ser acompanha-
da de revisão do plano de trabalho, desde que não seja transfigurado o objeto da parceria.
Art. 81. Para a prorrogação de vigência das parcerias celebradas de acordo com as normas da Lei Federal 
13.019/14 e deste Decreto é necessário parecer da área técnica competente atestando que a parceria foi execu-
tada a contento ou justificando o atraso no início da execução.
Art. 82. Para aprovação da alteração, os setores técnicos competentes devem se manifestar acerca de:
II -  O interesse público na alteração proposta;
III -  A impossibilidade de realizar-se novo chamamento sem prejuízo ao interesse público;
IV -  A proporcionalidade das contrapartidas, tendo em vista o inicialmente pactuado, se o caso;
V -  A capacidade técnica-operacional da organização da sociedade civil para cumprir a proposta;
VI -  A existência de dotação orçamentária para execução da proposta.
§1º. A manifestação dos setores técnicos deverá ser encaminhada para análise jurídica, previamente à delibera-
ção da autoridade competente.
§2º. Poderá haver redução ou majoração dos valores inicialmente pactuados para redução ou ampliação de 
metas ou capacidade do serviço, ou para qualificação do objeto da parceria, desde que devidamente justificados.
Art. 83. O termo de colaboração ou o termo de fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo por qualquer 
das partes celebrantes, nos termos do inciso XVI do art. 42 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
Parágrafo único. Na ocorrência de denúncia, o órgão da Administração Direta ou a entidade da Administração 
Indireta e a organização da sociedade civil permanecerão responsáveis pelas obrigações e auferirão as vantagens 
relativas ao período em que participaram voluntariamente da parceria.
Art. 84. Constituem motivos para rescisão dos termos de colaboração e termos de fomento:
I -  Má execução ou inexecução da parceria.
II -  A verificação das circunstâncias que ensejam a instauração de tomada de contas especial.
Parágrafo único Na ocorrência de rescisão, a organização da sociedade civil poderá usar os recursos recebidos 
para quitar os débitos assumidos em razão da parceria relativos ao período em que ela estava vigente.
Art. 85. Nos casos de má execução ou não execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento 
pela organização da sociedade civil, o órgão ou a entidade pública, exclusivamente para assegurar o atendimen-
to de serviços essenciais à população, poderá:
I -  Retomar os bens públicos eventualmente cedidos para a execução do objeto do termo de colaboração 
ou do termo de fomento; e
II -  Assumir diretamente ou transferir a responsabilidade pela execução do restante do objeto do termo 
de colaboração a outra OSC.
§1º. Para fins do caput deste artigo, considera-se:
I -  Má execução: a inexecução parcial significativa e injustificada das metas previstas no plano de tra-
balho;
II -  Não execução:
a) o não início da execução, injustificadamente, no prazo previsto no cronograma físico;
b) a integral paralisação injustificada da execução do objeto ou ocorrência de fato relevante caracterizado pelo 
caso fortuito ou força maior que impossibilite a execução do objeto.
§2º. No caso da transferência da responsabilidade pela execução do restante do objeto da parceria, o órgão 
ou a entidade pública municipal deverá convocar organização da sociedade civil participante do chamamento 
público realizado, desde que atendida a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições do instrumento 
anterior.
§3º. Na impossibilidade justificada da convocação de que trata o §1º deste artigo, ou na ausência de interesse 
das organizações da sociedade civil convocadas, o órgão ou a entidade pública municipal assumirá diretamente 
a execução do objeto ou realizará novo chamamento público.
§4º. A adoção das medidas de que trata o caput deste artigo deverá ser autorizada pelo Chefe do Poder Executivo 
ou autoridade máxima da entidade pública municipal.
Art. 86. Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive 
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou à enti-
dade pública, no prazo improrrogável de30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial pelo respectivo órgão ou entidade pública.
§ 1º. A devolução de que trata o caput deste artigo será feita para:
I -  A conta do Tesouro Municipal, quando se tratar de órgão da Administração Pública Direta ou enti-
dade da Administração Indireta;
II -  A empresa pública ou sociedade de economista mista prestadora de serviços públicos, quando essa 
for a entidade pública repassadora dos recursos;
III -  O fundo público financiador da parceria.
§ 2º. Na devolução de que trata o caput deste artigo e observada a vinculação legal dos recursos, deverá ser:
I -  Estornada a despesa orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos do próprio exercício;
II -  Registrada a receita orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos de exercícios anterio-
res.
CAPÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES
Art. 87. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Decreto e da 
legislação específica, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade 
civil parceira as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal 13.019/14.
§1º. Na aplicação de penalidades, serão observados os seguintes procedimentos:
I -  Proposta de aplicação da pena, feita pelo gestor da parceria, mediante caracterização da infração 
imputada à organização da sociedade civil, e exposição dos motivos condutores a tal proposta;
II -  Notificação à organização da sociedade civil para apresentação de defesa no prazo de cinco dias 
úteis, exceto quando se tratar de penalidade de declaração de inidoneidade, caso em que o prazo para defesa será 
de dez dias úteis;
III -  Manifestação dos órgãos técnicos sobre a defesa apresentada, em qualquer caso, e da área jurídica, 
quando se tratar de possibilidade de aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei federal 
13.019/14;
IV -  Decisão da autoridade competente que, no caso de advertência, é o gestor da parceria, e no caso de 
suspensão do direito de participação em chamamento público e declaração de inidoneidade é o Secretário da 
Pasta, Subprefeito ou autoridade máxima do ente da Administração Indireta;
V -  Intimação da organização da sociedade civil acerca da penalidade aplicada;
VI -  Observância do prazo de quinze dias para interposição de recurso.
§ 2º. As notificações e intimações de que trata este artigo serão publicadas no sitio oficial do Município da 
internet e encaminhadas à organização da sociedade civil preferencialmente via correspondência eletrônica.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 88. As Secretarias Municipais e as Entidades da Administração Indireta promoverão a capacitação das 
OSC, de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária.
Art. 89. Até que seja implantado sistema ou plataforma eletrônica, a prestação de contas deverá ser realizada, 
em cópias ou originais, conforme o caso, por meio de documentos físicos.
Art. 90. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/2014 e deste decreto, 
permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidi-
ária das normas mais recentes, naquilo em que for cabível, e desde que em benefício do alcance do objeto da 
parceria.
§ 1º. As parcerias de que trata o caput deste artigo poderão ser prorrogadas de ofício, no caso de atraso de libera-
ção de recursos por parte da Administração Pública Municipal, por período equivalente ao atraso, mantendo-as 
regidas pela legislação vigente à época de sua celebração.
§ 2º. As parcerias firmadas por prazo indeterminado antes da data de entrada em vigor deste decreto, ou pror-
rogáveis por período superior ao inicialmente estabelecido, nos termos do § 2º do art. 83 da Lei Federal nº 
13.019/14, serão, no prazo de até um ano contado da data da entrada em vigor da referida Lei, alternativamente:
I -  Substituídas por termos de colaboração, de fomento ou por acordo de colaboração, para adaptação 

ao disposto na referida Lei e neste Decreto, no caso de decisão pela continuidade da parceria; ou
II -  Rescindidos, justificada e unilateralmente, pela Administração Pública Municipal, com notificação à 
OSC parceira para as providências necessárias.
Art. 91. Não se aplicam às parcerias regidas pela Lei Federal nº 13.019/14 e alterações e por este Decreto o 
disposto na Lei nº 8.666/93
Parágrafo único. São regidos pelo art. 116 da Lei nº 8.666/93 os convênios:
I -  Entre a Administração Pública Municipal e os demais entes da federação;
II -  Com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1ª do art. 199 da Constituição 
Federal, conforme disposto no inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações.
Art. 92. A partir da vigência da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, somente serão celebrados convênios 
nas hipóteses do parágrafo único do art. 74 deste Decreto.
Parágrafo único. Os convênios vigentes entre as OSC e a Administração Pública Municipal na data de entrada 
em vigor da lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, serão executados até o término de seu prazo de vigência, 
observado o disposto no artigo 91 deste Decreto.
Art. 93. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos dois dias de maio de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.624, DE 3 DE MAIO DE 2017
Dispõe sobre alteração do Anexo III do Decreto nº 764, de 21 de junho de 2011, e dá outras providências. 
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no exercício de suas atribuições legais; 
Considerando o disposto na Resolução nº 456, de 22 de outubro de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito – 
Contran; e
Considerando os autos do Processo nº 19329/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal;
DECRETA:
Art. 1º O Anexo III do Decreto nº 764, de 21 de junho de 2011, passa a ter a seguinte composição: 
ANEXO III
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TAXI
Carga Horária: 28h/a

MÓDULOS TEMAS CARGA HORÁRIA

1 – 
RELAÇÕES           
HUMANAS

A imagem do taxista na sociedade:
-postura;
-vestuário;
-higiene pessoal;
-responsabilidade e disciplina no trabalho.
Condições físicas e emocionais:
-fadiga;
-Tempo de direção e descanso;
-consumo de álcool e drogas;
-estresse (lidando com as emoções, reconhecimento e contro-
le)
Segurança no transporte dos usuários em geral:
-cinto de segurança;
-lotação;
-velocidade;
-respeito à sinalização.
Comportamento solidário no trânsito:
-cuidados com os mais frágeis;
-respeito à circulação dos veículos de transporte coletivo;
Gentileza e respeito com os demais usuários da via.
Atendimento às gestantes, às pessoas idosas, pessoas com de-
ficiência ou pessoas com mobilidade reduzida.
Normas do órgão autorizatário.

14 horas

2 – DIREÇÃO
DEFENSIVA

Conceito de direção defensiva;
Riscos e perigos no trânsito (veículos, condutores, vias ao am-
biente e comportamento das pessoas);
Embarque e desembarque de passageiros;
Ver e ser visto;
Como evitar acidentes (especialmente com pedestres, motoci-
clistas e ciclistas);
Equipamentos obrigatórios do veículo.

8 horas

3 – 
PRIMEIROS 
SOCORROS

Sinalização do local;
Acionamento de recursos (bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via, etc);
Verificação das condições gerais da vítima;
Cuidados com a vítima.

2 horas

4 – 
MECÂNICA 
BÁSICA E 
ELÉTRICA 
BÁSICA

O funcionamento do motor;
Sistemas elétricos e eletrônicos do veículo;
Suspensão, freios pneus, alinhamento e balanceamento do ve-
ículo;
Instrumentos de indicação e advertência eletrônica;
Manutenção preventiva do veículo.

4 horas

TOTAL 28H

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos três dias de maio de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.625, DE 3 DE MAIO DE 2017
Dispõe sobre a revogação do Decreto n°. 714, de 8 de dezembro de 2010, e dá outras providências.    
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no exercício de suas atribuições legais; 
Considerando os autos do processo administrativo número 10545/1/2017 protocolado nesta Prefeitura Muni-
cipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 714, de 8 de dezembro de 2010, que “Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, área de terra destinada à construção da Escola Municipal”.
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos três dias de maio de 2017.

GISLENE APARECIDA DA SILVA ROBERTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 276, DE 2 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Art. 1º Nomear para compor a mesa diretora do Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL, para o man-
dato de 2016 a 2018, de acordo com a Lei Municipal nº 6.108, de 4 de abril de 2016, os seguintes membros:
1. Presidente: ANTONIO DE JESUS LOPES GALLÃO.
2. Vice-Presidente: FLAVIA MENDES.
3. Secretaria de Apoio:  MARCIA MARIA PRIOLI.
Art. 2º Nomear para compor a mesa diretora do Fundo de Assistência ao Desporto, para o mandato de 2016 a 
2018, de acordo com a Lei Municipal nº 6.137, de 1º de julho de  2016, os seguintes membros: 
1. Presidente: JEFFERSON FERREIRA RODRIGUES.
2. Vice-Presidente: JOSE NUNES JUNIOR.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 277, DE 3 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando Ofício nº 110/2017 SMS/SAMU, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados para compor a Comissão de Suprimentos do Convênio SAMU 
192 Regional Itapetininga:
I -  Representante do Município de Alambari:
a) Ivo Vieira de Barros Junior.
II -  Representante do Município de Angatuba:
a) Marta Daiane Pedroso.
III -  Representante do Município de Guareí:
a) Reginaldo Bueno.
IV -  Representantes do Município de Itapetininga:
a) Rafael Wakida Caputo.
V -  Representante do Município de Quadra:
a) Aline Aparecida de Paula Machado Oliveira.
VI -  Representante do Município de Sarapuí:
a) Claudia Janaina Fragoso Vaz.
VII -  Representante do Município de Tatuí:
a) Cassia Stela Alvares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as Portarias nºs 658, de 4 de novembro 
de 2015, nº 830, de 04 de dezembro de 2015.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 278, DE 3 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando Ofício nº 111/2017 SMS/SAMU, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados para compor a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do 
Convênio Intermunicipal do SAMU 192 - Regional Itapetininga:
VIII -  Representante do Município de Alambari:
b) Maria Regina Cardoso de Carvalho.
IX -  Representante do Município de Angatuba:
b) Luiz Fernando G. Ferrari.
X -  Representante do Município de Guareí:
b) Rosi Capelari da Costa.
XI -  Representantes do Município de Itapetininga:
b) Christiane Merighi.
XII -  Representante do Município de Quadra:
b) Roberto Gonella Junior.
XIII -  Representante do Município de Sarapuí:
b) Maria Carolina Barros Holtz de O. Silva.
XIV -  Representante do Município de Tatuí:
b) Jeronimo Fernando Dias Simão.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS

PREFEITA MUNICIPAL
Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 279, DE 4 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 12277/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a funcionária Cristiane Aparecida Ramos Braga, Auxiliar de Primeira Infância, Ref. 
07, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16/03/2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 280, DE 4 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 15509/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a funcionária Jaqueline Maria de Moraes Gomes, Auxiliar Administrativo Escolar, 
Ref. 07, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03/04/2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 281, DE 4 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 15691/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a funcionária Anna Laura dos Santos Calamari, Auxiliar de Primeira Infância, Ref. 
07, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03/04/2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 282, DE 4 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, conforme Seção III do Capítulo III, da 
Lei nº 5.634, de 30/10/2012, os membros abaixo relacionados: 
I -  Representantes do Poder Público:
A. Titulares:
1) Cantidio Alves do Amaral.
2) Dagne Gabriela de Almeida Santos.
3) Ednei Floriano.
4) Fabiola Angélica Jara.
5) Guilherme Fellipe Martins.
6) Hélio Octávio Volpi Janez.
7) Juliana Collaço Soares Piloto.
8) Rosana Garcia Camilo.
9) Silvana Rodrigues do Nascimento.
10) Talita Floriano Campos.
B. Suplentes:
1) Bianca Yukimi Adati Passarella.
2) Carolina de Oliveira Pereira.
3) Eduardo Françani.
4) Felipe Moreira.
5) Hyara Eugenia de Medeiros.
6) João Fernando da Silva Martins Costa.
7) Maria Alice Mesquita.
8) Milene França da Silva.
9) Ulisses de Andrade Santos.
10) Wanderlei Wiltemburg.
II -  Representantes da Comunidade:
A. Artes Cênicas e Dança:
Titular: Giovana Cavalcanti Braga.
Suplente: João Gabriel Machado.
B. Livro e Literatura:
Titular: Luciana Soares.
C. Cultura tradicional e Folclore:
Titular: Luis Flávio Terra Hungria.
Suplente: Fábio Alves Medeiros.
D. Distritos Rurais:
Titular: Domingos Assis de Souza.
Suplente: Gabriel Rezende.
E. Economia Criativa:
Titular: José Roberto Rodrigues.
F. Memória e Patrimônio:
Titular: Ivan Fortunato.
G. Artesanato:
Titular: Maria Edenir Evangelista.
Suplente: Márcia Müller.
H. Música:
Titular: Amílcar Alves Camargo.
Suplente: Ricardo Mazzalai.
I. Hip-Hop:
Titular: Paulo Henrique dos Santos.
J. Artes Plásticas e Audiovisuais:
Titular: Rudy Rocha.
K. SESI – Itapetininga/SP:
Titular: Benedito Aparecido Del Antônio Sampaio.
Suplente: Milton Cardoso.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 283, DE 4 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 19946/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a senhora Carla Silva Pinheiro, do cargo em comissão de Assessora, Referência V, 
lotada na Secretaria Municipal de Gabinete, a partir de 02/05/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 284, DE 4 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão de Estudos e Pareceres referentes 
à Isenção de Impostos e Taxas: 
a) Maria Izabel da Silva Pereira;
b) Bruno Henrique Diniz Machado;
c) Felipe Ramponi Hachiguti.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as Portarias nºs 760, de 10 de dezembro 
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de 2014, Portaria nº 260, de 07 de abril de 2015. 

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 285, DE 5 DE MAIO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita 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 08 DE MAIO DE 2017, tendo 
em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo 
abaixo relacionado:-

Cargo:–ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO– Ref. 07

NOME CLASSIFICAÇÃO

JORDANA APARECIDA FOGAÇA GONÇALVES 20º

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

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

EDITAL DE CHAMAMENTO – 044/2017
 A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) 
habilitada(os) no Concurso Público nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) 
dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 08 a 12 de maio de 2017, no horário das 09:00 
às 17:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá 
– Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 

Cargo:– ESCRITURÁRIO -  Ref. 07

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

LUCIANA MARTINS BONFIM 29.212.347-4 141º

LUCIANA DE MORAIS LEITÃO   40.346.343-9 142º
 O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de 
recursos administrativo.

Itapetininga, 05 de maio de 2017.

RENATO GOBI CASTILHO
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 054/17 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Baltazar Lorenzetto, Jardim Brasil, com inscrição cadastral 
n. 01.08.118.0092.001, no valor de R$ 1.5013,85 (Hum mil Quinhentos e treze reais e oitenta e cinco 
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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 0127/17 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Edgar Rolim, Vila Rio Branco, com inscrição cadastral n. 
01.01.018.0361.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e cinco cen-
tavos), 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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 0128/17 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Giovani Alciatti Ribas, Vila Nastri II, com inscrição cadastral n. 
01.14.013.0388.001 – 01.14.013.0403.001, no valor de R$ 3.027,70 (Três mil e vinte e sete reais e seten-
ta 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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 130/17 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito pereira Ignacio, Jardim Dayse, com inscrição cadastral 
n. 01.02.010.0379.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e cinco 
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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 131/17 ao 
proprietário de um imóvel sito a Rua Francisco da Mota Pires, Jardim Santa Inês, com inscrição cadas-
tral n. 01.02.680.0200.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e cinco 
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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 132/17 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Monsenhor Soares, Centro, com inscrição cadastral n. 
01.05.052.0365.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e cinco cen-
tavos), 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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 133/17 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Ataliba Leonel, Jardim Dayse, com inscrição cadastral n. 
01.02.110.0261.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e cinco cen-
tavos), 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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
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JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

-- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 134/17 
ao proprietário de um imóvel sito a Rua Pedro Rogaschesky, Jardim Marabá, com inscrição cadastral 
n. 01.08.009.0253.001, no valor de R$ 1.513,85 (Hum mil quinhentos e treze reais e oitenta e cinco 
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.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Itapetininga, 04 de maio de 2017.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

  Através do presente EDITAL ficam NOTIFICADOS os proprietários dos imóveis abaixo rel-
acionados, a proceder a limpeza dos mesmos no prazo de 15 (Quinze) dias a contar na data desta pub-
licação, 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;

1- Rua Esau Correa de Moraes, Vila Rosa – 01.11.044.0070.001.
2- Rua Nelson Suardi, Vila Nastri – 01.10.039.0410.001.
3- Rua Carlos Cardoso, Res. Queiroz & Hungria – 01.07.011.0348.001.
4- Rua Alfredo Palma, Vila Carolina – 01.09.103.0127.001.
5- Rua Francisco Alves Martins, Vila Recreio – 01.08.106.0055.001.
6- 

   Esgotado o prazo inicial, o mesmo estará sujeito a aplicação de um auto de Infração e Im-
posição de Multa no valor de R$ 1.513,85 (Um mil e quinhentos e treze reais e oitenta e cinco 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. 

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Comissão de Seleção destinada a processar e julgar chamamentos públicos das Organizações da Socie-
dade Civil mediante Termo de Colaboração/Termo de Fomento / Acordo de Cooperação, nos termos da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, resolve:
• Designar como membros da Comissão de Seleção os seguintes servidores:
I. Felipe Augusto da Silva Camargo
II. Mariana Pranches de Meira

AVISOS DE EDITAIS
NOVA DATA DE ABERTURA DO CONVITE Nº 02/2017

PROCESSO Nº 777/2017 – TIPO Menor Preço Global – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINA-
ÇÃO DE GRANDE PORTE PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL PAULISTA 2017 NOS DIAS 27 
E 28/05/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – exclusivo para Microem-
presas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Fica alterada a data de abertura do presente certame, 
sendo que os envelopes de participação deverão ser protocolados impreterivelmente até 10h00m do dia 
17/05/2017, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapetininga, sito à Praça dos Três Poderes nº 
1.000, Jd. Marabá, Itapetininga/SP”, no mesmo dia e endereço às 10h30m na Sala de Reuniões do Setor 
de Licitação será realizada a sessão de abertura dos envelopes. O edital completo ficará disponível no 
site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Convite. 

NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017 (SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº704/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE POR 
12 MESES. Fica remarcada a sessão de abertura para o dia 18.05.2017 ÁS 14:00 HORAS.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2017
PROCESSO Nº730/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA-
MENTO FORA DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada a sessão 
de abertura para o dia 19.05.2017 ÁS 14:00 HORAS.

ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº027/2017 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

PROCESSO Nº347/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Aquisição de cartuchos de toner 
para diversas secretarias e seus Departamentos Internos e externos por um período de 12 meses. Fica 
remarcada a sessão de abertura para o dia 24.05.2017 ÁS 09:00 HORAS.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2017
PROCESSO Nº 607/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALA-
ÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR A DIESEL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ITAPETI-
NINGA - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), 
COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 123/2006. Fica designada a sessão de abertura para o dia 24.05.2017 ÁS 09:00 HORAS.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017 

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PROCESSO Nº338/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTADIA 
E REFEIÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICIÍLIO EM BARRETOS - SECRETARIA DE 
SAÚDE. Fica designada a sessão de abertura para o dia 24.05.2017 ÁS 14:00 HORAS.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2017 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº470/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CURATIVOS PARA ATENDER OS PACIENTES NO AMBULATÓRIO DE FERIDAS PELO PE-
RÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada a sessão de 
abertura para o dia 25.05.2017 ÁS 09:00 HORAS.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº821/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Registro de preços para serviço 
de arbitragem para Secretaria Municipal de Esportes. Fica designada a sessão de abertura para o dia 
26.05.2017 ÁS 09:00 HORAS.

ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017
PROCESSO Nº782/2017 TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM REVISÃO GERAL DA BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRONICA CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO 
ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.  Fica remarcada a sessão de abertura 
para o dia 26.05.2017 ÁS 14:00 HORAS.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº820/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: Registro de preços para aqui-
sição de impressos para as unidades de saúde por 12 meses. Fica designada a sessão de abertura para o 
dia 29.05.2017 ÁS 09:00 HORAS.
As sessões de abertura dos certames licitatórios acima serão realizadas na Sala de Reuniões do Setor de 
Licitações do Paço Municipal, localizado à Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim Marabá, Itapeti-
ninga/SP. Os editais ficam disponíveis no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone da 
modalidade correspondente. Maiores informações através dos telefones: (15) 3376-9608/9639. Itapeti-
ninga, 02 de maio de 2017. 

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017
PROCESSO Nº 814/2017 OBJETO: aquisição de óleo diesel S-10 com tanque aéreo para abastecer a 
frota municipal. CONTRATADA: Petrocamp Derivados de Petróleo Ltda - CNPJ: 02.684.965/0001-76, 
no valor total de R$ 2.100.000,00, sendo 750.000 litros no valor unitário de R$2,80. FUNDAMENTO 
LEGAL: artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, e manifestações da 
Secretaria Municipal de Saúde, Obras e de Negócios Jurídicos. Itapetininga – SP, 02 de maio de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017
registro de preços para aquisição de medalhas de metal fundido 60mm para as estapas do circuito correr 
e caminhar com saúde e demais enventos do calendário para 2017 - secretaria municipal de esporte e 
lazer - exclusivo para microempresas (me) e empresas de pequeno porte (epp). De acordo com o parecer 
do Pregoeiro, Homologo a licitação, em epígrafe, a favor do fornecedor: R M P DE SOUZA TROFEUS 
ME: ITEM 01 - 4000 MEDALHAS DE OURO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$3,10; ITEM 02 - 1000 
medalhas de prata, no valor uitário de R$3,00 e c)1.000 unidades de medalhas de bronze, no valor uni-
tário de R$3,00. Valor total geral de R$18.400,00.Itapetininga, 2 de Maio de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

REVOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2017
PROCESSO N°. 137/2017, OBJETO: aquisição de serviço de acolhimento para tratamento de depen-
dência em regime de internação para atender as necessidades do adolescente JJFF - por 90 dias – ordem 
judicial nº 0001610-84.2014.8.26.0269, considerando o memorando PMI/SMS/DAE nº 264/2017, da 
Secretaria Municipal de Saúde, o qual informa que a empresa vencedora PARAÍSO CLÍNICA DE REA-
BILITAÇÃO LTDA-ME CNPJ Nº 13.814.839/0001-05 apresentou a certidão de regularidade perante os 
Tributos Federais e a Dívida Ativa vencida, culminando assim na sua inabilitação. Diante desta situação, 
declaro REVOGADO o presente processo, nos termos do artigo 49 da Lei Federal Nº 8.666/93. Itapeti-
ninga, 25 de abril de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
De acordo com o parecer da Comissão de Licitação, Homologo a licitação, em epígrafe, a favor dos 
fornecedores: a)EMAG TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME: Itens 01 e 03 nos valores unitários de 
R$1,61 e total geral de R$28.980,00 e b) CRISTIANE APARECIDA ROCHA VIEIRA ME: itens 02 e 
04, nos valores unitários de R$1,25 e valor total geral de R$30.000,00. ITAPETININGA, 27 de Abril 
de 2017.                                                                                                                        

JOÃO LUIS DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017
PROCESSO Nº92/2017 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: contratação de empresa para 
o transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino – (cota reservada, nos termos do art. 
48, III da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da lei complementar 147/14) – Secretaria 
Municipal de Educação. Comunico a SUSPENSÃO DA SESSÃO DO DIA 04.05.2017 ÁS 09:00 horas, 
para análise e julgamento da impugnação do edital realizada pela empresa de Ônibus Circular Nossa Se-
nhora Aparecida Ltda – Protocolo nº 19.626/2017, com a posterior remarcação de nova data para sessão 
publica, procedendo-se com a respectiva publicação para o conhecimento público. O comunicado está 
disponível no site www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone pregão presencial. Itapetininga, 
03 de maio de 2017.
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LEANDRO JUSTO PEDROSO
SUPERVISOR DO DEPTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

RETIFICAÇÃO
NO EXTRATO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2016, publicado no DOE 
em 03/05/2017, seção I, pág. 225, onde se lê: - CONTRATADA: Laser Tech Comercial EIRELI - EPP. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 87/2016. 
PROCESSO 110/2016. OBJETO: Aquisição De Equipamentos De Informática Para Manutenção Dos 
Computadores Da Prefeitura Municipal De Itapetininga. EMPENHOS:8659,8660, 8663, 8664, 8665, 
8666, 8667, 8668, 8669 e 8670 – Projeto PNAFM. DATA DOS EMPENHOS: 30.12.2016. Leia-se: 
EXTRATO DE EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2016. CONTRANTE: Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 87/2016. PROCESSO 110/2016. OB-
JETO: Aquisição De Equipamentos De Informática Para Manutenção Dos Computadores Da Prefeitura 
Municipal De Itapetininga. EMPENHOS: 11047 e 11048 – Laser Tech Comercial EIRELI – EPP; 11051 
e 11052 – Felipe da Silva Oliveira – ME; e 11053 e 11054 – IT2 Brasil Com. De Equip. e Serviços de Inf. 
– ME; 11055 e 11056 – Universo Comercial LTDA – ME; 11057 e 11058 – Leonardo Henrique Batista 
Lima. PROJETO PNAFM. DATA DOS EMPENHOS: 30/12/2016

TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 47/2015
CONTRATADA: ZUKNET NETWORKS LTDA ME. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itape-
tininga. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 22/2015. PROCESSO 43/2015. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet para 47 uni-
dades de saúde - Secretaria Municipal de Saúde. PRORROGAÇÃO: 12 meses. VALOR: R$ 208.550,00. 
ASSINATURA: 03.05.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 100/2016
CONTRATADA: ENGEMONT CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Itapetininga. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 19/2015. PROCESSO 241/2015. OBJETO: 
Construção de abrigos de gás (AG-05 - CÓDIGO 08.02.002 DA TABELA FDE) 04 cilindros de 45 KG 
e instalação de tubulação de gás desde a cozinha até o abrigo externo, em 53 (cinquenta e três) unidades 
escolares municipais, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico finan-
ceiro e projetos - Secretaria de Educação. PRORROGAÇÃO: 03 meses. ASSINATURA: 11.04.2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 07 DO CONTRATO Nº 10/2013
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 02/2013. PROCESSO 07/2013. OBJETO: Prestação de ser-
viço de telefonia celular móvel para a Prefeitura Municipal - Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças. PRORROGAÇÃO: 12 meses. VALOR: R$ 86.465,40. ASSINATURA: 10.04.2017. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº. 34/2017
LOCADOR: Márcia Maria de Almeida e outros. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2015. PROCESSO 72/2015. OBJETO: Locação de 
imóvel residencial para uso como locação social para a Secretaria de Planejamento. PRORROGAÇÃO: 
12 meses. VALOR: R$ 6.349,20. ASSINATURA: 13.04.2017.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 08/2017
PREGÃO PRESENCIAL 201/2016 – PROCESSO 292/2016 – OBJETO: Aquisição de medicamentos 
para atendimento dos pacientes da rede básica municipal de saúde constantes ou não da lista RENAME 
relação nacional de medicamentos essenciais - Secretaria Municipal de Saúde. ÓRGÃO GERENCIA-
DOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga – FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA IPERÓ EI-
RELI ME. Detentora dos itens 93, 145, 252, 277 e 280. ASSINATURA: 16.03.2017. VIGÊNCIA: 12 
meses.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 04/2017
PREGÃO PRESENIAL 214/2016 - PROCESSO 391/2016 - OBJETO: Aquisição de utensílios domés-
ticos para reposição e futuras inaugurações das unidades do ensino infantil e fundamental - Secretaria 
Municipal de Educação. ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga - FORNE-
CEDOR: Thadeu Rezende Rangel Fernandes - me. Detentora dos itens 02, 04, 07, 25, 26, 17, 19 e 22. 
ASSINATURA: 20.02.2017. VIGÊNCIA: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 38/2017
CONTRATADA: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. CONTRATANTE: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2017. PROCESSO 
365/2017. OBJETO: Aquisição de curso de “DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES MULTIPLICA-
DORES” para atender necessidades do departamento de gestão de trabalho e educação em saúde - 2ª 
etapa - Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 180 dias. VALOR: R$ 19.200,00. ASSINATURA: 
17.04.2017.
Itapetininga, 03.05.2017. Simone Aparecida Curraladas dos Santos. Prefeita Municipal.

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL DECORRENTE DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 174/2016

PROCESSO Nº 265/2016, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SETOR 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS).O Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos, ao analisar o Termo de 
Homologação Final do processo em epígrafe, verificou a necessidade de RETIFICAÇÃO uma vez que a 
amostra do  item 70 foi aprovada dentro dos requisitos estabelecidos, conforme traz o laudo apresentado 
pela Secretaria Municipal de Educação, nesses termos, inclui-se o item 70 tal qual segue:
Empresa vencedora do item 70: Miriane Comercio Varejista E Atacadista Eireli – ME
 CNPJ.:16.890.395/0001-85

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

70 25.000 Kg Reservada FEIJAO CARIOCA - TIPO 
1 DE 1ª QUALIDADE, 
grão comestível de feijão 
“in natura”, conforme des-
critivo em anexo.

R$ 6,49 R$ 162.250,00

Isto posto, o valor total homologado/adjudicado é de: R$1.211.177,50 (Um Milhão Duzentos e Onze Mil Cento 
e Setenta e Sete Reais e Cinquenta centavos).
Fica RETIFICADO a homologação final e ficam mantidas as demais informações do processo em epígrafe.
Itapetininga, 05 de maio de 2017.

LEANDRO JUSTO PEDROSO
SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SUPRIMENTOS E CONTRATOS

JOÃO LUÍS DE SOUSA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ORDENADOR DE DESPESAS

DECRETO Nº 1.571 DE 02/01/17

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 25/2017
PROCESSO Nº 331/2016 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO E REABI-
LITAÇÃO EM REGIME DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MENOR G.S. CONFORME ORDEM JUDI-
CIAL 100531-48.2017.8.26.0269 PELO PERIODO DE 180 DIAS. Considerando-se a situação emergencial 
oriunda do cumprimento das ordens judiciais em epígrafe, daí a Lei haver, a possibilidade da administração 
contratar por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e pos-
teriores alterações, dessa forma após manifestação da Secretaria Municipal de Saúde e de Negócios Jurídicos 
pelo parecer 1098/2017, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93 atualizadas pelas Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, considera-se RATIFICADO a CONTRATAÇÃO 
DA EMPRESA: CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS KAIROS  - CNPJ: 
21.659.824/0001-48, no valor total de R$ 9.000,00. Itapetininga – SP, 02 de Maio  de 2017. 

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1571, 2/01/17

DECRETO LEGISLATIVO Nº 535, DE 27 DE ABRIL DE 2017
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Carlos Frederico Barbosa Bentivegna.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
Antônio Etson Brun, 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 Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Carlos Frederico Barbosa Bentivegna.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 27 de abril de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE

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

ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 536, DE 27 DE ABRIL DE 2017
Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Itapetiningano ao senhor Mágino Alves Barbosa Filho.
(Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017, de autoria do Vereador Marcus Tadeu Quarentei Cardoso.)
Antônio Etson Brun, 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 Mágino Alves Barbosa Filho.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Itapetininga, 27 de abril de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN
PRESIDENTE

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

ANA PAULA DE AGUIAR PLENS URCIUOLI
CHEFE DO SETOR LEGISLATIVO

PORTARIA/SEPREM Nº 054, DE 04 DE MAIO DE 2017
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso 
de suas atribuições legais,  
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº 060/2017, 
RESOLVE:
Artigo 1º- Conceder Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, nos termos do Artigo 183 
Parágrafo 1º da Lei complementar nº. 49 de 23-04-2012 e Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a 
partir de 02-05-2017, à funcionária NEUSA ALVES DA SILVA SEVERINO, Professora de Educação Básica I, 
Fundamental, Faixa 03-F lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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Neste sábado, dia 6, na praça central do 
Distrito do Tupy, será realizado o 2º Mu-
tirão de Prevenção à Saúde. A iniciativa é 
da Prefeitura de Itapetininga em parceria 
com um faculdade privada. A proposta irá 
oferecer ações como, aferição de pressão 
arterial e exames de glicemia, além da rea-
lização de atividades físicas voltadas a cor-
reções posturais, cálculo de Índice de Mas-
sa Corporal (IMC) e, também, orientações 
sobre o descarte correto de medicamentos. 
O evento será realizado das 8h às 16h.

Os pacientes que apresentarem algum 
tipo de alteração nos exames serão encami-
nhados para a unidade de saúde do distrito. 
“Eles serão agendados para os próximos 
dias e já irão receber o suporte necessário”, 
enfatizou a Secretária de Saúde.  Também 
irão receber orientação sobre febre amarela 
e os donos de cães e gatos poderão levar 
seus animais de estimação para vacinação 
contra a raiva. 

Foi firmado um termo de cooperação 

Três unidades do Sebrae Móvel 
estarão em Itapetininga na próxima 
quarta-feira, dia 10, na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, conhecida como 
Largo dos Amores, das 9h30 às 15h30. 
Profissionais do Sebrae estarão à dis-
posição da população para tirar todas 
as dúvidas, já que os dias 8 e 13 maio 
são voltados a Semana do MEI- Mi-
croempreendedor Individual. 

O Sebrae Móvel é um escritório em 
movimento que leva conhecimento a 
futuros empreendedores e também pa-
ra quem pretende tornar sua empresa 
mais competitiva. 

As unidades vêm para desburocra-
tizar o sistema de cobrança e facilitar 
ainda mais a abertura de novas empre-
sas. Estima-se que hoje, em todo o pa-
ís, existem milhares de empresas que 
não podem ser canceladas pela dificul-

técnica com atividades de promoção de 
saúde, através da realização de eventos em 
locais públicos, entre a Prefeitura de Itape-
tininga e a instituição de ensino. Na primei-
ra edição, no começo de abril, o Mutirão 
da Saúde atendeu 300 pessoas no Distrito 
do Rechã.  

Na área da saúde, este foi primeiro ter-
mo de cooperação firmado pela Prefeitura 
com o objetivo de trazer à população con-

Distrito do Tupy terá Mutirão da Saúde neste sábado
Secretaria de Saúde

ceitos básicos de prevenção e controle de 
doenças, bem como estimular a prática de 
hábitos saudáveis de vida. 

Para o diretor da instituição de ensino, 
que levou os estudantes das áreas de en-
fermagem, fisioterapia, farmácia e biome-
dicina, a oportunidade dessa parceria foi 
de grande importância. “O que mais nos 
chamou a atenção foi que os moradores 
vieram instruídos e, muitos, em jejum para 

fazer os exames. Esta foi uma oportunida-
de para que nossos alunos pudessem colo-
car em prática o que aprendem em sala de 
aula”, enfatizou. 

Os pacientes que apresentarem algum 
tipo de alteração nos exames, serão enca-
minhados à Unidade de Saúde da Família 
do Distrito. Isso irá refletir na melhoria na 
atenção médica. A unidade realiza quase 
2 mil procedimentos mensais. No mês de 
março deste ano, registrou 1.982 atendi-
mentos, sendo que 615 foram visitas domi-
ciliares, 380 aferições de pressão arterial, 
264 acolhimentos envolvendo consultas 
médicas, 262 foram de administração de 
medicamentos entre outros. 

Serviço
Evento: Mutirão da Saúde
Local: Distrito do Tupy
Endereço: Praça Central
Mais informações USF do Distrito do 

Tupy – 3272-3001.

Cidade é escolhida para receber Caravana do Sebrae Móvel
Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento

dade encontrada. 
O conhecimento de direitos que os 

pequenos empreendedores ainda não 
tinham também um ponto importante 
abordado na caravana, que foi escolhi-

da para estar em Itapetininga.
O Sebrae de Itapetininga está loca-

lizado à rua Monsenhor Soares, 251, 
Centro. Outras informações pelos tele-
fones (15) 3272-9210 / 3272-9218.

Serviço
Dia: 10 de maio
Horário: 9h às 15h30
Local: Marechal Deodoro da Fonseca, 

conhecida como Largo dos Amores



Página 26 06/05/2017

倀刀䔀䘀䔀䤀吀唀刀䄀 䐀䔀 䤀吀䄀倀䔀吀䤀一䤀一䜀䄀
䘀䄀娀 䴀唀吀䤀刀쌀伀 䐀䔀 䌀䤀刀唀刀䜀䤀䄀匀

䐀䔀 䌀䄀吀䄀刀䄀吀䄀

嘀愀洀漀猀 稀攀爀愀爀 愀 ǻ氀愀℀

匀甀愀 猀愀切搀攀  渀漀猀猀愀 瀀爀椀漀爀椀搀愀搀攀
倀爀砀椀洀愀猀 挀椀爀甀爀最椀愀猀㨀 㤀 攀 ㈀　 搀攀 洀愀椀漀

䄀琀攀渀搀攀爀攀洀漀猀 洀愀椀猀 搀攀 㐀　　 瀀愀挀椀攀渀琀攀猀 
挀愀搀愀猀琀爀愀搀漀猀 搀攀猀搀攀 ㈀　㔀



Página 2706/05/2017

Pontilhão da Vila Mazzei será interditado por uma semana
Secretaria de Trânsito e Cidadania

O viaduto de acesso à Rodovia Aris-
tides da Costa Barros (SP-157), na Vila 
Mazzei, será interditado na próxima ter-
ça-feira (9) para a substituição do pavi-
mento. A previsão é que o trabalho dure 
aproximadamente sete dias, por isso o 
trânsito será interditado para os motoristas 
com destino a Guareí ou para que vem da 
cidade vizinha para Itapetininga. 

De acordo com o secretário de Obras 
e Serviços serão refeitos 150 metros line-
ares de pavimento abaixo do viaduto. A 
suspeita é que no local exista uma mina 
d’água e por isso ocorra o acúmulo de 
água na superfície, que acaba levando a 
deterioração do pavimento. “Será feita 
uma obra que resolva em definitivo o pro-
blema”, acentuou.

Segundo o chefe da pasta, o acúmulo 
de água também é provocado pelo rebai-
xamento da via embaixo do viaduto. Para 
solucionar o problema, será corrigido o 
declive. Será feita uma caixa de drenagem 
e boca de lobo para escoar na rede pluvial 
que desemboca no Ribeirão dos Cavalos. 

Marginal dos Cavalos é principal 
rota de desvio

A Marginal dos Cavalos será a princi-
pal rota de desvio tanto para os motoristas 
que trafegam do centro da cidade até o 
pontilhão como vem de Guareí para Ita-
petininga, explicam os técnicos da Secre-
taria de Trânsito. Quem vai do centro, os 
motoristas devem acessar a Marginal pela 
Rua Dr. Júlio Prestes ou pela Vila Mazzei.  
Confira as rotas de desvio de acesso do 
Pontilhão.

Para quem vem sentido prefeitu-
ra e regiões acima:

Descer a Rua Domingos José Viei-
ra, passar o pontilhão (Olho D`Água), 
continuar na Rua Dr. Fernando Costa, 
virar à esquerda na Rua Padre Inácio 
de Araújo Ferreira, pegar a rotatória a 
esquerda, seguir pela Marginal dos Ca-
valos até o acesso na Rodovia Aristi-
des da Costa Barros.

Confira rota no Google Maps:  
https://goo.gl/9yNz1R

Para quem vem da região central:
Descer a Rua Padre Albuquerque, 

continuar pela Rua Prudente de Mo-
raes, virar à direita, assim, que pas-
sar o Supermercado, acessar a direita 
descendo a Rua Antenor de Oliveira 
Mello Junior. Continuar descendo pela 
Gertrudes Domingues Laureano, virar 
à esquerda na Marginal dos Cavalos e 
seguir até o acesso na Rodovia Aristi-

des da Costa Barros.
Confira rota no Google Maps:  

https://goo.gl/40TtwF

Para quem segue pela Rua Pru-
dente de Moraes:

Poderá virar à direita na rua Dr. Jú-
lio Prestes, virar à esquerda na Margi-
nal dos Cavalos e seguir até o acesso 
na Rodovia Aristides da Costa Barros.

Confira rota no Google Maps:  
https://goo.gl/jqmIi1

Para quem vem dos bairros tan-
genciando o centro da cidade:

Poderá descer a Av. 5 de novembro 
(descida do Derac), acessar a Vila Má-
ximo à direita que fica antes do Corpo 
de Bombeiros, seguir pela Rua Bene-
dito Nunes Vieira, em seguida virar à 
direita na Rua Carlos Severino, virar à 
esquerda na Marginal dos Cavalos, e 
seguir até o acesso na Rodovia Aristi-

des da Costa Barros.
Confira rota no Google Maps:  

https://goo.gl/hTK4ht

Para quem vem da Vila Regina e 
bairros próximos:

Deverá seguir pela Av. Dr. Waldo-
miro de Carvalho, virar à esquerda na 
Av. Pe. Antônio Brunetti, fazer a rota-
tória à esquerda na Rua Abílio Fontes, 
fazer a rotatória à esquerda na Av. 5 de 
novembro, passando o Corpo de Bom-
beiros, acessar à esquerda a Vila Má-
ximo, seguir na Rua Benedito Nunes 
Vieira, virar à direita na Rua Carlos 
Severino e, por último, virar à esquer-
da na Marginal dos Cavalos e seguir 
até o acesso na Rodovia Aristides da 
Costa Barros.

Confira rota no Google Maps:  
https://goo.gl/i1y5yI

Para quem vem da 5 de novembro:
Deverá virar à direita na Rua João 

Luiz Manfredini, virar à esquerda na 
Rua Ricardo Nunes da Costa fazer a 
rotatória à esquerda entrando na Rua 
Um, virar à esquerda na Rua Sofia Cer-
queira, virar à direita retornando à av. 5 
de novembro, ao passar pelo Corpo de 
Bombeiros deverá acessar à esquerda 
na Rua Benedito Nunes Vieira, seguir 
por esta até a Rua Carlos Severino e 
por último, virar à esquerda na Margi-
nal dos Cavalos, seguir até o acesso na 
Rodovia Aristides da Costa Barros.

Confira rota no Google Maps:  
https://goo.gl/APKbMn

goo.gl/9yNz1R goo.gl/40TtwF goo.gl/jqmIi1 goo.gl/hTK4ht goo.gl/i1y5yI goo.gl/APKbMn
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Rotas de desvio
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Operador de colhedora de cana (c/exp p/trab/ em Boituva) 05 03 Farmacêutico (a)

Ajudante de serralheiro (c/exp) 02 02 Consultor (a) de vendas

Encarregado (a) de confecção (c/exp) 02 02 Mecânico agrícola (c/ exp)

Mecânico de colhedoras ( c/ exp) 02 02 Mecânico Líder carretas ( c/ exp, p/ trab/ c/ CNH “E”)

Mecânico montador (c/exp em solda TIG) 02 02 Operador de colhedora de cana (c/exp CNH “D”)

Operador de Retroescavadeira e Motoniveladora (c/exp CNH “D”) 02 02 Operador de Pá carregadeira (c/exp CNH “D”)

Vendedor (a) porta a porta (c/exp) 02 01 Agente de recrutamento e seleção (c/exp)

Agente de viagens (c/exp com turismo) 01 01 Analista de RH (c/exp CNH “AB”)

Analista de laboratório ( c/ curso técnico, habilitação no CRQ) 01 01 Auxiliar de Almoxarife (c/ exp)

Analista de custos (c/exp) 01 01 Analista de frotas (c/exp CNH “B”)

Auxiliar de departamento pessoal (c/exp) 01 01 Caseiro (c/exp)

Balconista (c/exp) Borracheiro (c/exp c/CNH “B”)

Caldeireiro automotivo (c/exp) Corretor de imóveis ( c/ exp e carro próprio)

Eletricista Industrial ( c/ exp e curso técnico) Eletricista Montador ( c/ exp, nível técnico/Tecnólogo)

Farmacêutico (p/trab em Guarei)

Forneiro de pizzaria (c/exp)

Líder de campo/Jardinagem (c/exp)

Mecânico de caminhão/carreta (c/exp)

Mecânico industrial (c/ exp, curso técnico)

Pizzaiolo (c/exp)

Soldador automotivo (c/exp)

Supervisor de limpeza (c/exp)

Técnico Agrícola (c/exp curso técnico p/morar em Capão Bonito)

Técnico em manutenção de balanças (c/exp  CNH”AB”)

01 01

01 01

01 01
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Fiscal de prevenção de perdas (c/exp)

Jardineiro (c/exp)

Mecânico alinhador (c/exp CNH”B”)

Mecânico industrial (c/ exp, curso técnico, CNH”B”)

Padeiro ( c/ exp. e conhecimento em confeitaria)

Representante comercial (c/exp e veiculo próprio)

Soldador (vaga para aprendiz com curso de solda)

Supervisor de pessoas (c/exp)

Técnico Químico (c/exp)

Técnico mecânico ar condicionado de veículo (c/exp)
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