ATOS DO EXECUTIVO

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n.
179/09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Olimpio Mariano, Vila Mazzei, com inscrição
cadastral n. 01.01.088.1012.001, no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 240,00 (Duzentos e
quarenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 569/04/2012, conforme
publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 25 de maio de 2012, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente
conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez)
dias a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n.
4.046 de 26 de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 19.643/12 de 22/05/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que
o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 180/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Arlindo Gomes Silva, Vila Mazzei, com inscrição cadastral
n. 01.01.085.0810.001, no valor de R$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais), mais um acréscimo de
20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 105,00 (Cento e cinco reais), tendo em
vista que deixou de cumprir a Notificação n. 407/03/2012, conforme publicação efetuada no Semanário
Oficial do Município no dia 25 de maio de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de
26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços
executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 19.635/12 de 22/05/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n.
181/09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua João Mendes de Moraes, Vila Nova Itapetininga,
com inscrição cadastral n. 01.12.084.0029.001, no valor de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), mais um
acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 15,00 (Quinze reais),
tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 629/04/2012, conforme publicação efetuada no
Semanário Oficial do Município no dia 28 de abril de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n.
4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os
serviços executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez)
dias a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n.
4.046 de 26 de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 15.895/12 de 17/04/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que
o débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 182/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua José Benedito de Meira, Vila Nastri II, com inscrição
cadastral n. 01.14.117.0226.001, no valor de R$ 96,00 (Noventa e seis reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 19,20 (Dezenove reais e vinte centavos),
tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 957/04/2012, conforme publicação efetuada no
Semanário Oficial do Município no dia 25 de maio de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n.
4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os
serviços executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 23.155/12 de 21/06/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 183/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Leonor Ayres de Camargo, Vila São José, com inscrição
cadastral n. 01.11.023.0415.001, no valor de R$ 176,40 (Cento e setenta e seis reais e quarenta centavos),
mais um acréscimo de 20% (vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 35,28 (Trinta e
cinco reais e vinte e oito centavos), tendo em vista que deixou de cumprir a Notificação n. 618/04/2012,
conforme publicação efetuada no Semanário Oficial do Município no dia 29 de junho de 2012, conforme
determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado
o referido imóvel, sendo os serviços executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 23.862/12 de 28/06/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 184/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Abigail Holtz de Moraes, Vila Mazzei, com inscrição
cadastral n. 01.01.077.0222.001, no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte reais), tendo em vista
que deixou de cumprir a Notificação n. 728/04/2012, conforme publicação efetuada no Semanário Oficial
do Município no dia 22 de junho de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997,
por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços executados pela
Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 22.706/12 de 19/06/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

PÁGINA 2

5

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Notificação de Lançamento de n. 185/
09/2012 ao proprietário do imóvel sito a Rua Rio Verde, Jardim das Rosas, com inscrição cadastral n.
01.02.090.0050.001, no valor de R$ 270,00 (Duzentos e setenta reais), mais um acréscimo de 20%
(vinte por cento) de taxa de administração, no valor de R$ 54,00 (Cinqüenta e quatro reais), tendo em
vista que deixou de cumprir a Notificação n. 825/05/2012, conforme publicação efetuada no Semanário
Oficial do Município no dia 15 de junho de 2012, conforme determina o artigo 3º da Lei n. 4.046 de
26.05.1997, por deixar de manter convenientemente conservado o referido imóvel, sendo os serviços
executados pela Administração Municipal;
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO a efetuar o pagamento do auto de infração no prazo de 10 (dez) dias
a contar da data desta publicação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal n. 4.046 de 26
de maio de 1997, conforme processo administrativo nº. 21.690/12 de 11/06/2012
- Esgotado este prazo, não havendo o recolhimento, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que o
débito será lançado no Setor de Dívida Ativa desta Prefeitura, onde será objeto de Execução Judicial;
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Depto. Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 344/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Três, Gramado II, com inscrição cadastral n. 01.12.042.0220.001,
no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º
da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter
convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.921/12 de 17.08.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 345/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Três, Gramado II, com inscrição cadastral n. 01.08.720.0067.001
– 01.08.720.0074.001 – 01.08.720.0104.001, no valor de R$ 557,62 (Quinhentos e cinqüenta e sete
reais e sessenta e dois centavos), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de
26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente
conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 1.922/12 de 17.08.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 374/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua José Quirino Vieira, Central Parque 4L, com inscrição cadastral n.
01.10.026.0299.001 – 01.10.026.0309.001 – 01.10.026.0319.001, no valor de R$ 750,00 (Setecentos
e cinqüenta reais), tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e
artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o
referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.498/12 de 25.09.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
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EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 375/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Dezenove, Res. Cambui, com inscrição cadastral n.
01.09.435.0318.001, no valor de R$ 792,96 (Setecentos e Noventa e dois reais e noventa e seis centavos),
tendo em vista que deixou de cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei
nº. 5.406 de 26.11.2010. deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.499/12 de 25.09.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 377/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Adolfo de Arruda Melo, Jardim Itália, com inscrição cadastral n.
01.12.042.0220.001, no valor de R$ 318,00 (Trezentos e dezoito reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.503/12 de 26.09.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
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EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 381/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Oscar de Souza Alves, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral n.
01.02.6100040.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.550/12 de 27.09.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
— Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de n. 382/12 ao
proprietário de um imóvel sito a Rua Benedito Amâncio Diniz, Jardim Santa Inês, com inscrição cadastral
n. 01.02.6100040.001, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqüenta reais), tendo em vista que deixou de
cumprir o artigo 1º da Lei n. 4.046 de 26.05.1997, e artigos 1º. e 2º. da Lei nº. 5.406 de 26.11.2010.
deixando de manter convenientemente conservado o referido imóvel,
- Fica, dessa forma, NOTIFICADO novamente a proceder a limpeza do mesmo no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data desta publicação, nos termos dos artigos 1º da Lei Municipal n. 4.046 de 26 de maio
de 1997 e artigos 1º. e 2º. da Lei Municipal n. 5.406 de 26 de novembro de 2010, conforme Segunda
Notificação n. 2.551/12 de 27.09.2012;
- Esgotado este ultimo prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo
2º da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpelação
e sem qualquer direito a reclamações;
- Neste caso, de acordo com o artigo 3º, serão cobrados do proprietário do imóvel, os custos acrescidos de
20% (vinte por cento) a título de administração;
- Não havendo a quitação no prazo de 10 (dez) dias, o débito será inscrito em Dívida Ativa.
Ana Maria Rodrigues Graça
Diretora Departamento de Receita
Processo de Remoção Informatizado - Ano Letivo 2013
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura do Município de Itapetininga

A Secretaria Municipal de Educação de Itapetininga informa sobre as etapas do Processo de Remoção
Informatizado de Professores e Diretores da Rede Municipal de Ensino, obedecendo as seguintes datas:
ETAPA I – Inscrição dos candidatos, em 02 (duas) vias, na própria Unidade Escolar no período de 08/10
à 09/10/2012;
ETAPA II – Publicação da classificação dos candidatos inscritos no dia 26/10/2012 no Semanário Oficial
do Município de Itapetininga, divulgada no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no
Departamento Técnico Pedagógico, situado à Rua José Bonifácio, 739 – Centro;
ETAPA III – Os candidatos classificados terão 02 (dois) dias de prazo para interpor recurso protocolado
– dias 29/10 e 30/10/2012, das 9:00 às 17:00 horas na Secretaria Municipal de Educação;
ETAPA IV – Publicação da classificação definitiva dos candidatos inscritos no dia 09/11/2012 no Semanário
Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br e afixada
no Departamento Técnico Pedagógico, situado à Rua José Bonifácio, 739;
ETAPA V – Publicação das vagas iniciais e potenciais no dia 23/11/2012 no Semanário Oficial do
Município de Itapetininga, divulgada no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no
Departamento Técnico Pedagógico, situado à Rua José Bonifácio, 739;
ETAPA VI – Os candidatos inscritos e interessados deverão efetuar as indicações das vagas, no formulário
próprio, em 02 (duas) vias, para concorrer ao processo nos dias 26/11 a 29/11/2012, no Departamento
Técnico Pedagógico, situado à Rua José Bonifácio, 739 – Centro;
ETAPA VII – Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 14/12/2012 no Semanário
Oficial do Município de Itapetininga, divulgado no site da Prefeitura www.itapetininga.sp.gov.br e afixado
no Departamento Técnico Pedagógico.
Roberto Ramalho Tavares
Prefeito Municipal
Solange Ladeira Pinheiro Rocha
Secretária Municipal de Educação
André Luiz dos Santos
Diretor de Departamento de Gestão Escolar
Resolução da SME nº 504/2012, de 03 de outubro de 2012.

Disciplina o Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica do Sistema
Municipal de Ensino, para o Ano Letivo de 2013, nos termos dos artigos 29, 30, 31, 32 e 37 da Lei
Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, resolve:-

Artigo 1º - O Concurso de Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica do Sistema
Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2013, será através de Sistema Informatizado e contará com os
critérios específicos de inscrição aos interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas
constantes nesta Resolução.
Artigo 2º - O Concurso de Remoção para os Professores de Educação Física e Professores do Ensino
Fundamental II, será regulamentado através de Resolução própria.
Artigo 3º - O Concurso de Remoção, disposto nos artigos 29, 30, 31, 32 e 37 da Lei Complementar nº 03,
de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007, far-se-á através de tempo de
serviço e títulos.
SEÇÃO I
DAS INSCRIÇÕES

Artigo 4º - Terão direito a inscrição para o Concurso de Remoção, todos os Professores I e II e os
Diretores de Educação Básica, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga.
§ 1º - A inscrição para o Concurso de Remoção será feita pelo próprio candidato ou por meio de
procuração devidamente constituída.
§ 2º - O Professor ou seu procurador deverá efetuar sua inscrição em 02 (duas) vias na própria Unidade
Escolar, nos dias 08/10 e 09/10/2012 e deverão ser entregues no Departamento Técnico Pedagógico no
dia 10/10/2012 pelo Diretor da Unidade Escolar.
§ 3º - Os Diretores de Educação Básica farão suas inscrições em 02 (duas) vias no período de 08/10 a 09/
10/2012, das 08:30 h às 11:00 h e das 14:30 h às 17:30 h, no Departamento Técnico Pedagógico.
§ 4º - Os Professores admitidos em sede provisória estarão automaticamente inscritos.
§ 5º - Fica vedada a inscrição para Remoção do candidato que estiver afastado, do seu campo de atuação,
nos termos do artigo 114, alterado pela emenda nº 11 de 22/10/2001, da Lei Orgânica do Município de
Itapetininga, de 05/04/1990.
I – Somente será aceita a inscrição no Processo de Remoção do candidato, afastado sem vencimentos,
após publicação no Semanário Oficial do Município de Itapetininga da Portaria do retorno do efetivo
exercício.
§ 6º - Fica vedada a inscrição para Remoção de Professor I e II e de Diretor de Educação Básica afastado
por motivo de licença saúde por tempo indeterminado e readaptado.
Artigo 5º - O docente efetivo em regime de acumulação de cargos será inscrito em cada unidade escolar de
sua lotação com a indicação do vínculo.
Artigo 6º - A inscrição para o Concurso de Remoção será instituída com:
I – Requerimento registrando todos os dados solicitados, dirigido à Secretária Municipal de Educação;
II – Títulos para fins de classificação protocolados até 30/06/2012:
a)Pedagogia, Supervisão, Orientação Educacional, Doutorado, Mestrado, Pós-graduação e de Curso de
Aperfeiçoamento e/ou Especialização no campo de atuação, com duração mínima de 180 (cento e
oitenta) horas, no máximo 1 (um) curso por ano;
b)Cursos de Extensão Cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas, a partir de 2008, relacionados
com o campo de atuação, realizados sem prejuízo das atividades escolares no máximo 32 (trinta e duas)
horas por ano;
c)Cursos de Extensão Cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas, até um mínimo de 08 (oito) horas,
a partir de 2008, relacionados com o campo de atuação e realizados sem prejuízo das atividades escolares,
no máximo 02 (dois) cursos por ano;
d)Cursos com carga horária específica, realizados durante o ano de 2008 pelas Resoluções SME nº 181/
2008, de 22/08/2008 e nº 028/2008, de 28/01/2008;
e)Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2009 pelas Resoluções da SME de nº 188/
2009, de 23/03/2009, nº 374/2009, de 25/08/2009, nº 392/2009, de 08/09/2009, nº 393/2009, de 08/09/
2009, nº 394/2009, de 08/09/2009, nº 434/2009, de 15/10/2009 – alterada pela Resolução SME nº 449/
2009, de 20/10/2009;
f)Curso com carga horária específica, realizado durante o ano de 2010 pelas Resoluções da SME de nº 168/
2010, de 19/03/2010, nº 213/2010, de 19/04/2010 e nº 225/2010, de 03/05/2010;
g)Os certificados de cursos remunerados e os realizados em horário de trabalho, não serão considerados
para fins de pontuação.
III – Tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal de Itapetininga até 30/06/2012, será
acrescido ao requerimento do candidato.
Parágrafo Único - Os Professores que ingressaram através do Concurso Público nº 001/2011, após 30/06/
2012, obedecerão a ordem de classificação do mesmo.
SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E DA CLASSIFICAÇÃO
Artigo 7º - A avaliação dos títulos será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 8º - Os pontos decorrentes da avaliação dos títulos serão situados na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos e obedecerão aos seguintes critérios:
I - Quanto ao tempo de serviço;
II - Quanto aos títulos, relativos ao campo de atuação.
Artigo 9º - Os pontos serão contados no Magistério Público do Município de Itapetininga, quanto ao
tempo de serviço, pelo qual o candidato solicitou sua inscrição, até 30/06/2012.
§ 1º - No cargo ou função de Professor I e II, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Período até 08/09/93, 0,005 (cinco milésimos) ponto por dia;
II - Após 09/09/93, somente no campo de atuação de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 0,005
(cinco milésimos) ponto por dia;
III - Após 09/09/93, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, fora do campo de atuação, 0,001
(um milésimo) ponto por dia.
IV – Tempo de serviço como professor eventual, no Magistério Público Municipal de Itapetininga, no
campo de atuação, 0,001 (um milésimo) ponto por dia até 30/06/2012, desde que apresentado até esta
data, exclusivamente ao Professor que ingressou até 30/06/2012.
§ 2º - No cargo ou função de Diretor de Educação Básica, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Itapetininga, 0,001 (um milésimo) por dia;
II - Tempo de serviço no cargo ou função de Diretor de Educação Básica, 0,005 (cinco milésimos) ponto
por dia.
Artigo 10 - Quanto aos títulos, relativos ao campo de atuação, conferir-se-ão os seguintes pontos:
I - Habilitação em Pedagogia, na área específica de sua atuação - 10 (dez) pontos;
II - Diploma de Doutor, correspondente ao campo de atuação - 7,0 (sete) pontos;
III - Diploma de Mestre, correspondente ao campo de atuação - 5,0 (cinco) pontos;
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IV - Pós-graduação na área especifica de sua atuação - 4,0 (quatro) pontos;
V - Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização, no campo de atuação com duração mínima de 180
(cento e oitenta) horas - 3,0 (três) pontos, no máximo 1(um) curso por ano;
VI - Curso de Extensão Cultural com duração mínima de 30 (trinta) horas - 0,45 (quarenta e cinco
centésimos) de ponto por curso, no máximo 02 (dois) cursos por ano;
VII - Curso de Extensão Cultural com duração inferior a 30 (trinta) horas, até um mínimo de 08 (oito)
horas - 0,015 (quinze milésimos) de ponto por hora de curso, no máximo 32 (trinta e duas) horas por ano.
§ 1º - Para fins de atualização de pontos nos incisos VI e VII, deste artigo, só serão considerados os cursos
realizados, a partir de 2008, pelos órgãos que compõem a estrutura básica da Secretaria de Estado da
Educação, pela Secretaria Municipal da Educação de Itapetininga e/ou por entidade de reconhecida
idoneidade e capacidade com elas conveniadas.
§ 2º - Será vedada a atribuição cumulativa dos pontos a que se referem os incisos II, III, IV, V, VI e VII,
idêntica denominação e/ou idênticos conteúdos.
§ 3º - Serão contados os cursos diretamente relacionados com o campo de atuação e realizados sem
prejuízo das atividades escolares e/ou realizados em horário de trabalho,
mediante apresentação do diploma ou certificado ou declaração de conclusão e histórico escolar.
§ 4º - Será vedada a atribuição de pontos ao curso que se caracteriza como condição para ocupação do
cargo, conforme previsto no artigo 24, § 4º da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei
Complementar nº 21, de 05/10/2007.
Artigo 11 - Os candidatos serão classificados seguindo a ordem decrescente da soma dos pontos obtidos na
avaliação dos títulos e tempo de serviço.
Parágrafo Único - Ocorrendo empate na soma dos pontos, observar-se-á, para fins de desempate, a
seguinte ordem de preferência:
I - Maior idade;
II - Maior número de filhos;
III - Menor número de RG.
Artigo 12 – A divulgação da classificação de que trata o artigo 11, será no dia 26/10/2012, no Semanário
Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no Departamento
Técnico Pedagógico.
§ 1º - O resultado da classificação caberá recurso pelo candidato e protocolado na Secretaria Municipal de
Educação, nos dias 29/10 e 30/10/2012, das 09h às 17h.
§ 2º - A não manifestação, por parte do candidato, no período previsto no “caput” deste artigo, terá como
ratificado seus pontos, após o que não lhe será permitida qualquer alteração.
§ 3º - A classificação definitiva, avaliados os recursos interpostos, será publicada no dia 09/11/2012 no
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no
Departamento Técnico Pedagógico.
SEÇÃO III
DAS VAGAS
Artigo 13 - As vagas relacionadas para o Concurso de Remoção compreenderão as vagas iniciais e
potenciais, como segue:
I - As iniciais são as existentes, em decorrência de classes vagas, exonerações, readaptações e aposentadorias;
II - As potenciais, são as resultantes das inscrições efetuadas para o Concurso de Remoção.
Parágrafo Único – As vagas de classes de Educação de Jovens e Adultos – EJA, não serão oferecidas no
Concurso de Remoção.
Artigo 14 - A Secretaria Municipal de Educação, dará ampla divulgação da relação de vagas, a serem
oferecidas aos candidatos inscritos no Concurso de Remoção sendo publicada no dia 23/11/2012 no
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, divulgada no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada no
Departamento Técnico Pedagógico.
Parágrafo Único - A inscrição do candidato não garante a participação no Processo de Remoção, pois
depende da indicação da (s) Unidade (s) Escolar (s).
SEÇÃO IV
DA INDICAÇÃO
Artigo 15 - Somente os candidatos inscritos poderão participar da Indicação das Vagas nos dias 26/11 a 29/
11/2012, no Departamento Técnico Pedagógico, das 09h às 18h.
§ 1º - O Professor ou Diretor que fizer a indicação, havendo vaga para sua opção, estará oficialmente
removido para unidade indicada.
§ 2º - O candidato deverá indicar a(s) opção(s) por ordem de preferência, de acordo com o formulário
específico, definindo a(s) Unidade(s) Escolar(s) discriminando o segmento de interesse (Ensino Infantil
ou Ensino Fundamental) para a(s) qual(is) gostaria de ser removido.
I - No ato da indicação o candidato que não declarar o segmento (Educação Infantil ou Ensino Fundamental)
de sua escolha, terá o cancelamento da mesma.
II - Uma vez que o candidato tenha feito sua indicação (mesmo por engano) e esta for atendida, a escolha
será considerada oficializada.
III - Nas Unidades Escolares que atendem até o 1º ano do Ensino Fundamental, o candidato deverá indicar
o segmento de Educação Infantil concorrendo para o 1º ano de acordo com a classificação na Unidade
Escolar.
IV – Os candidatos com sede provisória no ano letivo de 2012 que não foram atendidos em sua indicação
ou deixarem de indicar, escolherão as vagas remanescentes do Concurso de Remoção.
§ 3º - Os candidatos que indicarem escolas que contam com Laboratório de Informática, estarão cientes
da utilização deste recurso no horário regular de aula.
§ 4º - O candidato que não fizer a indicação da (s) Unidades (s) Escolar (s) no prazo divulgado estará
automaticamente excluído do Sistema Informatizado de Remoção.
§ 5º - O candidato que não observar os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução será
considerado desistente do Concurso de Remoção
SEÇÃO V
DO CONCURSO DE REMOÇÃO
Artigo 16 - O Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 14/12/2012 no Semanário
Oficial do Município de Itapetininga, divulgado no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixado no
Departamento Técnico Pedagógico.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 17 - Através do Concurso de Remoção os Docentes poderão alterar a jornada de trabalho,
conforme atuação em classes e/ou escolas de Educação Infantil para Ensino Fundamental ou vice-versa,
e em conseqüência será também alterada a tabela de vencimentos para maior ou menor valor, nos termos
dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar nº 03 de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de
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05/10/2007.
Artigo 18 - Através do Concurso de Remoção os Diretores de Educação Básica que optaram por carga
horária de 30 (trinta) horas, terão sua jornada alterada para 40 (quarenta) horas, de acordo com o
resultado do Processo de Remoção, consequentemente será também alterada a tabela de vencimentos de
menor para maior valor, não podendo sofrer redução posterior, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei
Complementar nº 03 de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
Artigo 19 - O Professor e/ou Diretor de Educação Básica que estiver afastado de seu campo de atuação e
se remover para jornada de trabalho maior ou menor, passará a receber na nova situação, no momento que
reassumir o cargo em que é titular.
Artigo 20 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se removeu por permuta nos últimos
03 (três) anos (2010, 2011 e 2012) não poderá participar da Remoção, de acordo com o Parágrafo Único,
do artigo 34, da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/
10/2007.
Artigo 21 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se remover, nos termos que rege esta
Resolução, não poderá participar do processo de Remoção por permuta no ano de 2013.
Artigo 22 - A Secretaria Municipal de Educação e os Diretores de Educação Básica darão ampla divulgação
e conhecimento do cronograma e da Resolução que disciplinará todos os atos do Concurso de Remoção
para o ano letivo de 2013.
Artigo 23 - O ato de inscrição por parte do candidato implicará no conhecimento e compromisso de
aceitação desta Resolução e demais normas disciplinadoras do concurso.
Parágrafo Único - O candidato removido deverá estar ciente de sua participação nos projetos e/ou
atividades existentes na nova sede de exercício.
Artigo 24 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução da
SME nº 418/2011, de 27 de setembro de 2011.
SOLANGE LADEIRA PINHEIRO ROCHA
Secretária Municipal de Educação
Ata de reunião da Diretoria do COMDEMA, realizada às 16 horas do dia 01/10/2012.

Presentes: Décio Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário,
representante da OAB/SP; Felipe Furtado, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; José
Antonio Saad, representante da Associação dos Engenheiros da Região de Itapetininga; Wilson Matiazzo,
representante do Lions Club de Itapetininga, Eliana Girardi, representante do CRECI; Eres Franciosi,
representante da Associação Comercial de Itapetininga e Wilson Rodrigues, representante da SABESP.
Andamentos:
1. O COMDEMA, no uso de suas atribuições, torna público o convite recebido para comparecimento no
evento de encerramento anual dos Projetos Preserve o meio por inteiro e Quarta Ecológica, ambos
realizados pela parceria 3M e Colégio Objetivo, o evento será realizado no dia 08.10.2012 às 14 horas no
Colégio Objetivo.
2. O COMDEMA, no uso de suas atribuições, torna público o convite ao novo Comandante da Polícia
Militar Ambiental de Itapetininga, para comparecimento nas reuniões do COMDEMA, realizadas às
segundas feiras, das 16 às 17 horas, na sede da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga.
Requerimento de corte:
Protocolo nº 268/2012 – Remeta-se à CETESB, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 295/2012 – Indeferido, conforme Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 304/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 309/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989;
Protocolo nº 310/2012 – Providenciar a motivação e fundamentação do requerimento, conforme Lei
Municipal nº 2.949/1989 e
Protocolo nº 313/2012 – Deferido, mediante compensação ambiental na razão de 25:1 (nativa), conforme
Lei Municipal nº 2.949/1989.

Extrato Rescisão de Convênio
Rescindem-se o presente Convênio SMPSI nº15/2012, Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga
– Secretaria Municipal da Promoção Social, Conveniada: Casa da Criança São Vicente de Paulo. Objeto:
Manutenção do Programa SEMEIA –Serviço Municipal Emergencial para a Infância e AdolescênciaNúcleo II, voltado ao atendimento em abrigo para criança e ao adolescente do sexo feminino, no valor
de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), para o exercício de 2012. Vigência: 01/02/2012 até 31/12/
2012. Por mútuo consentimento dos partícipes devido ao encerramento das atividades do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
AVISOS DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS)- Processo nº 222/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço por Item OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo
para diversas modalidades – Secretaria de Esportes e Lazer. SESSÃO: Dia 23.10.2012 a partir das 09:00
horas. LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS) - Processo nº 223/2012. MODALIDADE: Pregão Presencial (Sistema de Registro de Preços)
TIPO: Menor Preço por Lote OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos de
toner – Secretaria de Administração e Finanças. SESSÃO: Dia 24.10.2012 a partir das 09:00 horas.
LOCAL: Sala da CPL – I.
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2012 - Processo nº 219/2012.
MODALIDADE: Tomada de Preços TIPO: menor preço global OBJETO: Construção de sanitários
públicos, concha acústica e reforma da Praça Peixoto Gomide em convênio com a Secretaria do
Planejamento do Estado de São Paulo, de acordo com memorial descritivo, orçamento e cronograma
físico financeiro. INICIO DA SESSÃO: Os envelopes de participação deverão ser apresentados até o dia
25 de outubro de 2012, impreterivelmente até às 10:00 Horas, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal
de Itapetininga, com sede na Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, Itapetininga - SP, em 02
(dois) ENVELOPES, referente a “1- DOCUMENTAÇÃO” e “2 - PROPOSTA COMERCIAL”. A
abertura do envelope “1 - Documentação” ocorrerá no mesmo dia 25/10/2012 as 10:30 horas na sala de
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Reuniões do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapetininga (1º.Andar).
EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2012 - Processo nº 225/2012.
MODALIDADE: Chamada Pública OBJETO: Realização de exames laboratoriais em pacientes da Rede
Básica de Saúde, descritos na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais
especiais do SUS, nas Unidades Básicas Relacionadas no edital. Os interessados deverão realizar o
credenciamento no período de de 09 de outubro de 2012 a 09 de novembro de 2012 , na Secretaria
Municipal de Saúde, localizada no Paço Municipal sito à Praça dos Três Poderes, nº 1.000 – Jardim
Marabá, 1.° andar. A abertura dos envelopes será realizada no dia 12 de novembro de 2012 às 10:00
horas, na Sala de Reuniões do Setor de Licitação. O edital estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br
no tópico de licitações, ícone Chamada Pública. Maiores informações através do telefone: (15) 33769620.
RETIFICAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DO Edital DE ABERTURA DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº: 131/2012, Processo nº.: 198/2012, referente à AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A MELHOR IDADE (CEAMI) E
OS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DE PROMOÇÃO
SOCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), inclusive atualizar o Edital no site da Prefeitura
Municipal de Itapetininga, o que segue abaixo:
1 - No Edital, nas páginas de nº.: 08 e 28, nas clausulas XII do edital e clausula II da minuta de Contrato:
Onde se lê: prazo de 03 (três) dias úteis. Leia-se: prazo de 05 (cinco) dias úteis
2– No Anexo I, Descrição do Objeto:
Onde se lê:

3– Fica também estabelecido uma nova data para a realização da sessão de processamento do pregão, que
será realizado no dia 22/10/2012 ás 09h00min.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2012 – Processo
nº 207/2012. Conforme o Memorando n° 105/2012 do Departamento de Alimentação Escolar da
Secretaria Municipal de Educação, fica retificado o edital, referente a AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS
DIVERSAS E COMPLEMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO
INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS),
inclusive atualizar o Edital no site da Prefeitura Municipal de Itapetininga, o que segue abaixo:
1.No item 01, do Anexo I do Edital, na página nº. 16:
Onde se lê:
“COMPLEMENTO ALIMENTAR LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS
COMPLEMENTO ALIMENTAR FORMULADO COM LEITE, VITAMINAS E MINERAIS. PODENDO
SER NO S SABORES: BAUNILHA, CHOCOLATE E MORANGO.”
Leia-se:
“COMPLEMENTO ALIMENTAR LÁCTEO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS
COMPLEMENTO ALIMENTAR FORMULADO COM LEITE INTEGRAL EM PÓ, VITAMINAS E
MINERAIS. PODENDO SER NOS SABORES: BAUNILHA, CHOCOLATE E MORANGO.”
2.No Anexo II do Edital, na página nº. 20:
Onde se lê:
COMPOSIÇÃO Complemento alimentar formulado com leite, vitaminas e minerais.
Podendo ser no s sabores: baunilha, chocolate e morango.
Leia-se:
COMPOSIÇÃO Complemento alimentar formulado com leite integral em pó, vitaminas e
minerais. Podendo ser nos sabores: baunilha, chocolate e morango.
OS EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br no tópico de licitações. Maiores
Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais,por fax, e-mail e/ou
correio.
COMUNICADO DE ABERTURA DO ENVELOPE “02 – PROPOSTAS” DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N.º 11/2011 – PROCESSO N°: 271/2011 OBJETO: OUTORGA DE CONCESSÃO
ONEROSA DO LOTE ÚNICO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA (SP). Tendo em vista a sentença proferida
pelo Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito Marcelo Haddad em que foi denegado o Mandado de Segurança –
Processo sentença nº 1049/2012. Comunicamos que a abertura do envelope “PROPOSTA” fica marcado
para o dia 09 de outubro de 2012 às 10:00 horas, na sala de Reuniões do Setor de Licitação (1º Andar) da
Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada na Praça dos Três Poderes n.º 1.000 Jardim Marabá.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 130/2012. De posse dos documentos que compõem
o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 130/2012 - Processo n°. 197/2012, que
objetiva a contratação de empresa para prestação do serviço de transporte para a Secretaria de Administração
e Finanças, datada de 21 de setembro de 2012, com a presença do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio
desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU
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o objeto licitado ao proponente:
1)ROLIM TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 03.253.881/0001-40

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2012 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).
De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº. 135/
2012 - Processo n°. 203/2012, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento de papel
higiênico em rolo com 500m para a Secretaria de Administração e Finanças - (Sistema de Registro de
Preços), realizado conforme Ata de Sessão Pública, datada de 28 de setembro de 2012, com a presença do
Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o
procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto licitado ao proponente:
1)
JAX MERCANTIL LTDA EPP
CNPJ: 12.669.630/0001-32
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TERMO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2012 - PROCESSO N.°176/
2012. Objeto: Contratação de empresa para construção de UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DA
CONÇEIÇÃO, de acordo com projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma em anexo.
Considerando a não apresentação de propostas para a licitação supra mencionada, conforme ata de
abertura datada de 21 de setembro de 2012, onde a Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura
Municipal de Itapetininga declararam a licitação como DESERTA, e 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, considero RATIFICADA como LICITAÇÃO DESERTA. Itapetininga, 04 de outubro de 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
EXTRATO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 23190/2012
CONSIGNANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. COSIGNATARIA: BANCO DO BRASIL S/A:
ASSINATURA: 01.07.2012 OBJETO: Concessão de empréstimos nas modalidades de Crédito Pessoal e/
ou Crédito Direto ao Consumidor, mediante desconto em folha de pagamento, em favor dos servidores da
Prefeitura Municipal de Itapetininga. VIGÊNCIA: Pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2012,
prorrogáveis por iguais períodos, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. Itapetininga, 28 de setembro
de 2012. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

Portaria nº 01/2012 Comissão Permanente Processante
Ref. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar de A. F. da S.
O Secretário De Negócios Jurídicos Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto Municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre a delegação de competência instaura Processo Administrativo
Disciplinar para apurar eventual responsabilidade relativa à servidora pública municipal pelo
descumprimento o Artigo 47, da Lei Complementar nº 03, de 10 de dezembro de 1998, conforme
alterações procedidas pela Lei Complementar nº 21, de 05 de outubro de 2007.
Ilaine Nalesso B. Takaku
Renata Maria Santos Silva e Barros

Portaria nº 02/2012 Comissão Permanente Processante
Ref. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar de E. C. P. da S.
O Secretário De Negócios Jurídicos Renê Vieira da Silva Júnior, nos termos do Decreto Municipal nº 575,
de 14 de outubro de 2009, que versa sobre a delegação de competência instaura Processo Administrativo
Disciplinar para apurar eventual responsabilidade relativa à servidora pública municipal pela infringência
do Artigo 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (citado na fl.
28 do Processo Administrativo Disciplinar).
Ilaine Nalesso B. Takaku
Renata Maria Santos Silva e Barros
Vanda Benedita Leme Romanha

EDITAL DE CHAMAMENTO – 171/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no
Concurso Público nº 001/2012, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 15 de outubro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
VIVIANE CRISTINA CARDOSO MEIRA SOUZA 30.427.711-3
74º
ELAINE DOMINGUES DA SILVA
34.672.276-7
75º
MARCELA CRISTINA CLETO RIZZATO
30.810.900-4
76º
DARLIANE DE FATIMA FERREIRA EDVIRGES 34.409.200-8
77º
ROBSON DE ARAUJO
46.890.693-9
78º
KATIINY CRISLEY RANGEL RAMOS
40.425.231
79º
DELMA DELAMARES OLIVEIRA FIGUEIREDO DE MELO 44.583.700-7
80º
MARCIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS
7.994.408
81º
ELENI SILVA DE MORAES
24.453.489-5
82º
PATRICIA DE MORAES PRESTES VIEIRA
40.869.503-1
83º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de outubro de 2012
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finança

EDITAL DE CHAMAMENTO – 172/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no
Concurso Público nº 001/2012, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 15 de outubro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE LÍNGUA PORTUGUESA
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
ZELI GOMES DE MORAES
24.547.695-7
1º
JULIANA FERMINO PINTO
41.906.944-6
2º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
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administrativo.
Itapetininga, 03 de outubro de 2012
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 173/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no
Concurso Público nº 001/2012, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 15 de outubro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– PROFESSOR SUBSTITUTO DE INGLÊS .
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
FABIANO JOSE DOS SANTOS
46.310.310-5
3º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de outubro de 2012
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 174/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 15 de outubro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB I
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
ANA CLAUDIA FERREIRA DE CAMPOS
45.424.553-1
67º
LEDA DE OLIVEIRA CAMPOS PEREIRA
40.294.078-7
68º
MELISSA CRISTINA DE MEIRA
26.447.006
69º
RAPHAELA HELENA PIRES DE
43.068.889-1
70º
JOSELI DE ALBUQUERQUE SANTOS
40.580.180-4
71º
NEUZA APARECIDA DE ALMEIDA
26.716.243-1
72º
ANGELICA ALVES FEITOSA BONINI
40.476.851-9
73º
REGINA APARECIDA MACHADO FRANCO
12.768.756
74º
REGIANE APARECIDA LÚCIO RIBEIRO
24.198.431-2
75º
ANDREIA REGINA MACHADO OLIVEIRA
23.281.502-1
76º
FABIANA TERRA PELEGRINETTI
30.926.756-0
77º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de outubro de 2012
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 175/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 15 de outubro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– PSICÓLOGO – Ref. 11
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
JANAINE GARCIA VILELA
28.106.716-8
7º
RAFAEL RENATO DOS SANTOS
43.811.754-2
8º
THAÍS SOUSA E SILVA
33.860.469-8
9º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de outubro de 2012
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMAMENTO – 176/2012
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no
Concurso Público nº 001/2011, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos
exigidos no referido Edital, no período de 08 à 15 de outubro de 2012, no horário das 09:00 às 17:00
horas, no Setor de Administração de Pessoal, sito à Praça dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá –
Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário.
Cargo:– ORIENTADOR SOCIAL – Ref. 07
NOME
RG
CLASSIFICAÇÃO
BRUNA DE OLIVEIRA GRAÇA DEL
40.215.132
3º
REGIANE CRISTINA APARECIDA DE
2.181.433-4
4º
ANDREIA APARECIDA CELESTINO
27.641.647-8
5º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos
administrativo.
Itapetininga, 03 de outubro de 2012
LUIZ CARLOS CARDOSO
Secretário Mun. de Administração e Finanças

Resolução da SME nº 496/2012, de 1º de Outubro de 2012.
Dispõe sobre as inscrições e matrículas do 6º ano do Ensino Fundamental da EMEF Prof. Adalberto
Christo das Dores e EMEF Apparecida Myrthes de Mello Moraes pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, para o ano letivo de 2013 e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, considerando as orientações contidas na Resolução SE nº 80, de 06/08/2012, resolve:-
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SEÇÃO I
INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
ENSINO FUNDAMENTAL - 6º ANO
Artigo 1º - No período de 22 a 26 de outubro de 2012, serão realizadas as inscrições de alunos para o 6º ano
do Ensino Fundamental da EMEF Prof. Adalberto Christo das Dores e EMEF Apparecida Myrthes de
Mello Moraes, pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino e classificados da maior para a menor idade,
nas seguintes listas:
I - Lista I - alunos concluintes de 5º ano e que frequentam o Ensino Fundamental do Sistema Municipal de
Ensino e que residem dentro do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço informado
pelo pai ou responsável;
II - Lista II – alunos concluintes de 5º ano e que frequentam o Ensino Fundamental do Sistema Municipal
de Ensino e que residem fora do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço
informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - A inscrição não garante a vaga na unidade escolar.
§ 2º - Para fins de setorização e atendimento da demanda escolar, será levada em consideração a área de
abrangência descrita no anexo I e II.
Artigo 2º - As inscrições deverão ser efetuadas pelo pai ou responsável legal, devendo apresentar os
seguintes documentos:I - cópia da certidão de nascimento da criança;
II - cópia do comprovante de residência (atualizado);
III - cópia de declaração de que é aluno regularmente matriculado no 5º ano do Ensino Fundamental de
unidade escolar do Sistema Municipal de Ensino;
Parágrafo Único – O pai ou o responsável legal deverá preencher de próprio punho a Ficha de Inscrição
existente no local, estando de acordo com o artigo 299, Capítulo III do Código Penal, “Da Falsidade
Documental”, citado no artigo 3º desta Resolução.
Artigo 3º - O pai ou o responsável legal deverá estar ciente sobre as penalidades na apresentação dos
documentos e/ou declarações exigidas no ato da inscrição, estando sujeito ao artigo 299, Capítulo III do
Código Penal, “Da Falsidade Documental”:Da Falsidade Ideológica
“Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5(cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3
(três) anos, e multa, se o documento é particular.”
Artigo 4º - A classificação será divulgada no dia 07 de novembro de 2012, em conformidade com o artigo
1º, incisos I e II e § 2º e será afixada na própria unidade escolar.
Artigo 5º - As matrículas serão efetuadas no período de 07 a 19 de novembro de 2012, na seguinte
conformidade:
I - Lista I - alunos concluintes de 5º ano e que frequentam o Ensino Fundamental do Sistema Municipal de
Ensino e que residem dentro do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço informado
pelo pai ou responsável;
II - Lista II – alunos concluintes de 5º ano e que frequentam o Ensino Fundamental do Sistema Municipal
de Ensino e que residem fora do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço
informado pelo pai ou responsável.
Parágrafo Único - As matrículas serão efetivadas através do preenchimento da Ficha Cadastral do Aluno,
com assinatura do pai ou responsável legal.
Artigo 6º - Os candidatos inscritos e classificados que não forem atendidos terão suas inscrições canceladas
e deverão se submeter aos critérios de transferência regulamentados na Resolução SME nº 498/2012, de
01/10/2012.
Artigo 7º - A matrículas deverão ser registradas nas Listas de Previsões de Alunos 2013 - Formação de
Classe, devendo ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos na opção de digitação disponível, no
período de 21 de novembro a 14 de dezembro de 2012.
SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 8º – De acordo com o Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento
Geral de Alunos do Estado de São Paulo e a Deliberação nº 02/00 que dispõe sobre o Cadastramento Geral
dos Alunos, as unidades escolares deverão digitar todos os alunos no Sistema de Cadastro de Alunos.
Artigo 9º - Fica vedada a exclusão de matrícula de aluno que não compareceu ou abandonou a unidade
escolar após a digitação no Sistema de Cadastro de Alunos.
Parágrafo Único - No caso de não comparecimento ou de aluno que deixar de frequentar a unidade escolar,
deverão ser utilizadas, exclusivamente, as opções específicas para esses registros disponíveis no Sistema
de Cadastro de Alunos, conforme artigo 10º, § 2º e 3º da Resolução SE 80, de 06/08/2012.
Artigo 9º - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SME
nº 459/2011, de 24/10/2011.
SOLANGE LADEIRA PINHEIRO ROCHA
Secretária Municipal de Educação
ANEXO I
SETOR DA EMEF APPARECIDA MYRTHES DE MELLO MORAES
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Resolução da SME nº 497/2012, de 1º de Outubro de 2012.
Dispõe sobre as renovações de matrículas dos alunos de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal, Maternal
e Jardim de Período Parcial e Integral da Educação Infantil. Matrículas e transferências do 1º ano do
Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2013 e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, considerando as orientações contidas na Resolução SE nº 80, de 06/08/2012, resolve:SEÇÃO I
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
EDUCAÇÃO INFANTIL – PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL
Artigo 1º - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2013, de alunos frequentes de Berçário I,
Berçário II, Mini-Maternal, Maternal e Jardim de Período Parcial e Integral da Educação Infantil do
Sistema Municipal de Ensino serão efetuadas no período de 8 a 19 de outubro de 2012, com assinatura do
pai ou responsável na Ficha Cadastral do Aluno, com a apresentação dos seguintes documentos:I - carteira de vacina atualizada do aluno;
II - comprovante de residência (atualizado).
§ 1º - A renovação de matrícula para o ano de 2013 fica condicionada ao comparecimento do aluno até o
final do período letivo de 2012, salvo em casos devidamente justificados pelo pai ou responsável e
deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - O aluno que abandonou a escola ou teve cancelada sua matrícula no ano letivo de 2012 não terá vaga
assegurada para o ano seguinte, tendo que se submeter ao processo de nova matrícula.
§ 3º - Será considerado abandono o aluno que deixar de frequentar as aulas, sem apresentar justificativa,
diretamente ao diretor da unidade escolar e após notificações à família e ao Conselho Tutelar.
Artigo 2º - Deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, para o Departamento de Gestão
Escolar até o dia 1º de outubro de 2012, listagem atualizada dos endereços dos alunos que irão completar
6 (seis) anos de idade até 30/06/2013, candidatos ao 1º ano do Ensino Fundamental em unidade escolar que
não possui Ensino Fundamental.
§ 1º - Será encaminhado para o e-mail da unidade escolar o modelo do arquivo em formato específico para
digitação.
§ 2º - Após preenchido, o arquivo deverá ser encaminhado para o e-mail
(gestaoescolar@itapetininga.sp.gov.br) no formato estipulado, não sendo aceito em outro formato de
arquivo.
I - A unidade escolar deverá imprimir o arquivo em 02 (duas) vias e protocolar na Secretaria Municipal de
Educação, sendo uma das vias devolvida para a escola, contendo a assinatura do funcionário do setor
responsável.
§ 3º - A listagem será utilizada para setorização dos alunos de acordo com o endereço de residência
informado pelo pai ou responsável na unidade escolar.
§ 4º - Não será permitida a mudança de endereço informado após a entrega da listagem pela unidade
escolar.
Artigo 3º - Deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, para o Departamento de Gestão
Escolar até o dia 1º de outubro de 2012, listagem atualizada dos endereços dos alunos que irão completar
7 (sete) anos de idade até 30/06/2013, candidatos ao 2º ano do Ensino Fundamental em unidade escolar
que não possui continuidade para o 2º ano do Ensino Fundamental.
§ 1º - Será encaminhado para o e-mail da unidade escolar o modelo do arquivo em formato específico para
digitação.
§ 2º - Após preenchido, o arquivo deverá ser encaminhado para o e-mail
(gestaoescolar@itapetininga.sp.gov.br) no formato estipulado, não sendo aceito em outro formato de
arquivo.
I - A unidade escolar deverá imprimir o arquivo em 02 (duas) vias e protocolar na Secretaria Municipal de
Educação, sendo uma das vias devolvida para a escola, contendo a assinatura do funcionário do setor
responsável.
§ 3º - A listagem será utilizada para setorização dos alunos de acordo com o endereço de residência
informado pelo pai ou responsável na unidade escolar.
§ 4º - Não será permitida a mudança de endereço informado após a entrega da listagem pela unidade
escolar.
Artigo 4º - As transferências e matrículas de alunos novos de Berçário I, Berçário II, Mini-Maternal,
Maternal e Jardim de Período Parcial e Integral da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino para
o ano letivo de 2013, será regulamentada através de Resolução própria a ser publicada.
Artigo 5º - Após serem efetivadas as renovações de matrículas, as Listas de Previsões de Alunos 2013 Formação de Classe deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, na opção disponível, no
período de 08 de outubro a 20 de dezembro de 2012.
SEÇÃO II
INSCRIÇÕES DE ALUNOS NOVOS E TRANSFERÊNCIAS
ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
Artigo 6º - As inscrições para o ano letivo de 2013, de alunos novos e transferências do 1º ano do Ensino
Fundamental do Sistema Municipal de Ensino serão efetuadas no período de 22 a 31 de outubro de 2012,
através de requerimento numerado da própria unidade escolar, contendo a assinatura do pai ou responsável,
dirigido ao diretor da unidade escolar, com a apresentação dos seguintes documentos:I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência.
Parágrafo Único - Os alunos candidatos ao ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental deverão completar
06 (seis) anos até 30/06/2013.
Artigo 7º - Os alunos frequentes de uma escola municipal que precisarem ser transferidos para outra escola
municipal terão prioridade sobre as matrículas novas, em qualquer época do ano, desde que haja vaga.
Artigo 8º - Os alunos que frequentam o Jardim das unidades escolares de Educação Infantil terão prioridade
através de transferência para cursar o 1º ano das escolas que atendem classes de Educação Infantil ao 1º
ano.
Parágrafo Único - Este artigo não se aplica às unidades escolares setorizadas.
Artigo 9º - As crianças inscritas serão classificadas, da maior para a menor idade, em 02 (duas) listas:Lista I - alunos que concorrem à vaga para transferência;
Lista II - crianças candidatas às matrículas novas.
Parágrafo Único - A classificação será divulgada na unidade escolar no dia 09 de novembro de 2012.
Artigo 10 - No período de 12 a 23 de novembro de 2012, mediante a classificação dos inscritos e do
número de vagas existentes, serão efetuadas as matrículas, que deverão ser registradas na Lista de Previsão
de Alunos de 2013 – Formação de Classe.
§ 1º - Quando houver empate na classificação dos inscritos, a preferência se dará ao aluno de maior idade.
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§ 2º - Para a efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão apresentar, obrigatoriamente,
cópias dos seguintes documentos:I - certidão de nascimento da criança;
II - carteira de vacina atualizada;
III - comprovante de residência.
§ 3º - As crianças matriculadas de acordo com o artigo 9º frequentarão as aulas a partir do primeiro dia
letivo de 2013.
Artigo 11 - Após o inicio do ano letivo de 2013, serão abertas novas inscrições, no período de 05 a 15 de
fevereiro de 2013, seguindo as orientações do artigo 5º desta Resolução.
§ 1º - A classificação será divulgada no dia 04 de março de 2013, da maior para a menor idade, de acordo
com o número de vagas existentes nas classes já formadas de 1º Ano.
§ 2º - A classificação permanecerá durante todo o ano letivo de 2013.
Artigo 12 – No período de 04 a 08 de março de 2013, mediante classificação dos inscritos, serão
efetivadas as matrículas, para as classes já formadas e onde existirem vagas.
Parágrafo Único - As crianças inscritas após a data de 14 de fevereiro de 2013 serão inseridos na Lista I
ou II, no final das classificações, obedecendo à ordem de chegada.
Artigo 13 - Após serem efetivadas as matrículas, as Listas de Previsões de Alunos 2013 - Formação de
Classe deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos na opção disponível, no período de 08 de
outubro a 20 de dezembro de 2012.
Artigo 14 - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SME
nº 417/2011, de 21/09/2011.
SOLANGE LADEIRA PINHEIRO ROCHA
Secretária Municipal de Educação

Resolução da SME nº 498/2012, de 1º de Outubro de 2012.
Dispõe sobre as matrículas, renovações e transferências do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental e
renovações dos Centros de Educação Complementar do Sistema Municipal de Ensino, para o ano letivo
de 2013 e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, considerando as orientações contidas na Resolução SE nº 80, de 06/08/2012, resolve:SEÇÃO I
INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
ENSINO FUNDAMENTAL
Artigo 1º - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2013, de alunos frequentes em 2012, do 1º
ao 7º ano do Ensino Fundamental, serão efetuadas no período de 8 a 19 de outubro de 2012, com a
assinatura do pai ou responsável, na Ficha Cadastral do Aluno, com a apresentação do comprovante de
residência (atualizado).
§ 1º - A renovação de matrícula para o ano de 2013 fica condicionada ao comparecimento do aluno até o
final do período letivo de 2012, salvo em casos devidamente justificados pelo pai ou responsável e
deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - O aluno que abandonou a escola ou não compareceu no ano letivo de 2012, não terá vaga assegurada
para o ano seguinte na mesma unidade escolar, tendo que se submeter ao processo de inscrição, conforme
previsto na Resolução SME nº 436/2012, de 24/08/2012.
§ 3º - Será considerado abandono o aluno que deixar de frequentar as aulas, sem apresentar justificativa,
diretamente ao diretor da unidade escolar e após notificações à família e ao Conselho Tutelar.
Artigo 2º - A Diretoria de Ensino de Itapetininga irá encaminhar a relação de escolas que os concluintes
de 5º ano deverão comparecer para efetuar a matrícula de continuidade dos estudos no 6º ano.
§ 1º - O encaminhamento levará em consideração o endereço e as opções (03 opções de unidade escolar)
do pai ou responsável.
§ 2º - O pai ou responsável deverá efetuar as referidas indicações para garantir a vaga para continuidade
de estudos do aluno concluinte do 5º ano em escola estadual, independente se pretende efetuar inscrição
para concorrer a uma vaga nas escolas municipais que possuem o 6º ano.
Artigo 3º - No período de 22 a 31 de outubro de 2012, serão realizadas as inscrições de alunos para o 1º ano
do Ensino Fundamental nas unidades escolares que atendem do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental e
classificados da maior para a menor idade, nas seguintes listas:
I - Lista I - alunos que frequentam a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino e que residem
dentro do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou
responsável;
II - Lista II - alunos que frequentam a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino e que residem fora
do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - Até o dia 19 de outubro de 2012 as unidades escolares receberão as listas com alunos da Educação
Infantil do Sistema Municipal de Ensino para o 1º ano, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação,
setorizados de acordo com o endereço informado pelo pai ou responsável na unidade escolar de origem.
§ 2º - A inscrição não garante a vaga na unidade escolar.
§ 3º - O aluno que não conseguir vaga dentro do setor de abrangência da unidade escolar será encaminhado
pela Secretaria Municipal de Educação para a unidade escolar municipal ou estadual, onde houver vaga.
Artigo 4º - A classificação será feita pela própria unidade escolar e será divulgada no dia 07 de novembro
de 2012, em conformidade com o artigo 3º, incisos I, II e Parágrafo 1º.
Artigo 5º - As matrículas para o 1º ano das unidades escolares que atendem do 1º ao 8º ano do Ensino
Fundamental para o ano letivo de 2013 serão efetuadas no período de 07 a 19 de novembro de 2012 na
seguinte conformidade:
I - Lista I - alunos que frequentam a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino e que residem
dentro do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou
responsável;
II - Lista II - alunos que frequentam a Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino e que residem fora
do setor de abrangência da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
Parágrafo Único - As matrículas serão efetivadas através do preenchimento da Ficha Cadastral do Aluno,
com assinatura do pai ou responsável, cópia da certidão de nascimento e comprovante de residência.
Artigo 6º - No período de 22 a 31 de outubro de 2012, serão realizadas as inscrições de alunos para o 2º ano
do Ensino Fundamental das unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino Fundamental do
Sistema Municipal de Ensino e classificados da maior para a menor idade, nas seguintes listas:
I - Lista I - alunos de 1º Ano do Sistema Municipal de Ensino que residem dentro do setor de abrangência
da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável;
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II - Lista II - alunos de 1º Ano do Sistema Municipal de Ensino que residem fora do setor de abrangência
da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
§ 1º - Até o dia 19 de outubro de 2012 as unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino
Fundamental receberão as listas com alunos do 1º ano do Sistema Municipal de Ensino para o 2º ano,
fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, setorizados de acordo com o endereço informado pelo
pai ou responsável na unidade escolar de origem.
§ 2º - A inscrição não garante a vaga na unidade escolar.
§ 3º - O aluno de 1º Ano do Sistema Municipal de Ensino que não conseguir vaga dentro do setor de
abrangência da unidade escolar, será encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação para a unidade
escolar onde houver vaga.
Artigo 7º - A classificação será feita pela própria unidade escolar e será divulgada no dia 07 de novembro
de 2012, em conformidade com o artigo 6º, incisos I, II e Parágrafo 1º.
Artigo 8º - As matrículas para o 2º ano das unidades escolares que atendem a partir do 2º ano do Ensino
Fundamental para o ano letivo de 2013 serão efetuadas no período de 07 a 19 de novembro de 2012 na
seguinte conformidade:
I - Lista I - alunos de 1º Ano do Sistema Municipal de Ensino que residem dentro do setor de abrangência
da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável;
II - Lista II - alunos de 1º Ano do Sistema Municipal de Ensino que residem fora do setor de abrangência
da unidade escolar, considerando o endereço já informado pelo pai ou responsável.
Parágrafo Único - As matrículas serão efetivadas através do preenchimento da Ficha Cadastral do Aluno,
com assinatura do pai ou responsável, cópia da certidão de nascimento e comprovante de residência.
Artigo 9º - As novas matrículas e as renovações do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental, deverão ser
registradas nas Listas de Previsões de Alunos 2013 - Formação de Classe, devendo ser digitados no Sistema
de Cadastro de Alunos na opção de digitação disponível, no período de 21 de novembro a 20 de dezembro
de 2012.
Artigo 10 - A digitação dos alunos aprovados e retidos do Ensino Fundamental no Sistema de Cadastro de
Alunos será no período de 03 a 21 de dezembro de 2012, impreterivelmente.
Artigo 11 - O Resultado Final dos alunos aprovados e retidos do Ensino Fundamental deverá ser afixado
na unidade escolar no dia 18 de dezembro de 2012, para conhecimento dos pais ou responsáveis.
§ 1º - Deverá ser enviada uma cópia do Resultado Final à Secretaria Municipal de Educação no dia 18 de
dezembro de 2012.
§ 2º - Os pedidos de reconsideração do Resultado Final deverão ser requeridos, por escrito, à direção da
unidade escolar nos dias 18 e 19 de dezembro de 2012 pelo pai ou responsável.
§ 3º - O Parecer do Conselho de Classe deverá ser emitido conforme os parágrafos 4º e 5º do artigo 5º da
Deliberação CEE nº 11/96 e encaminhado a Secretaria Municipal de Educação até 20 de dezembro de
2012.
Artigo 12 - O Quadro de Aproveitamento Escolar – Ano Letivo 2012, para fins de estatística deverá ser
enviado a Secretaria Municipal de Educação até o dia 21 de dezembro de 2012.
SEÇÃO II
TRANSFERÊNCIA
ENSINO FUNDAMENTAL
Artigo 13 - As unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino receberão, no período de 02 a 21 de
janeiro de 2013, inscrições de alunos do Ensino Fundamental candidatos às transferências.
Parágrafo Único - No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - requerimento do pai ou responsável, solicitando a inscrição para o aluno concorrer a uma vaga de
transferência;
II - declaração da unidade escolar onde o aluno está matriculado;
III - certidão de nascimento;
IV - comprovante de residência.
Artigo 14 - De acordo com as vagas existentes os alunos inscritos serão classificados na seguinte
conformidade:
I - Lista I - alunos que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, dentro da área de abrangência do setor;
II - Lista II - alunos que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, fora da área de abrangência do setor;
III - Lista III - alunos de outras unidades escolares dentro da área de abrangência do setor;
IV - Lista IV - alunos de outras unidades escolares fora da área de abrangência do setor.
Parágrafo Único - Os alunos dos incisos I, II, III e IV serão classificados da maior para a menor idade.
Artigo 15 - A classificação será feita pela própria unidade escolar e será divulgada no dia 28 de janeiro de
2013, em conformidade com o artigo 14, incisos I, II, III, IV e Parágrafo Único.
Artigo 16 - As matrículas serão efetuadas no período de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2013, de acordo
com o número de vagas.
Artigo 17 - Os candidatos inscritos e classificados que não forem atendidos permanecerão na lista de
classificação e serão informados à medida que surgirem vagas durante o ano letivo de 2013.
Artigo 18 - Durante o ano letivo de 2013, havendo outros candidatos à transferência, estes serão inseridos
após o último classificado de cada Lista de Classificação I, II, III e/ou IV de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 14 desta resolução.
Artigo 19 - Os candidatos inscritos e classificados e os cadastrados que não forem atendidos terão suas
inscrições canceladas ao término do ano letivo de 2013.
SEÇÃO III
INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
ATIVIDADE COMPLEMENTAR - CEC
Artigo 20 - As renovações de matrículas para o ano letivo de 2013, de alunos frequentes em 2012, em
atividade complementar dos Centros de Educação Complementar, serão efetuadas no período de 16 a 31
de outubro de 2012, com a assinatura do pai ou responsável, na Ficha Cadastral do Aluno, com a
apresentação do comprovante de residência (atualizado).
Parágrafo Único - A renovação de matrícula para o ano de 2013 fica condicionada ao comparecimento do
aluno até o final do período letivo de 2012, salvo em casos devidamente justificados pelo pai ou responsável
e deferidos pela direção da unidade escolar e pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 21 - As inscrições para o ano letivo de 2013, para atividade complementar nos Centros de
Educação Complementar de alunos novos e transferências, serão efetuadas no período de 04 a 08 de
fevereiro de 2013, através de requerimento numerado, contendo a assinatura do pai ou responsável,
dirigido ao diretor, com a apresentação dos seguintes documentos:I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência.
III - declaração da unidade escolar onde estiver matriculado, contendo a série/ano e o período que irá
frequentar no ano letivo de 2013;
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Artigo 22 - As crianças inscritas serão classificadas, da maior para a menor idade, em 02 (duas) listas:I - Lista I - alunos que concorrem à vaga para transferência;
II - Lista II - crianças candidatas às matrículas novas.
Parágrafo Único - A classificação será divulgada no Centro de Educação Complementar no dia 18 de
fevereiro de 2013.
Artigo 23 - No período de 18 a 22 de fevereiro de 2013, mediante a classificação dos inscritos e do número
de vagas existentes, serão efetuadas as matrículas.
§ 1º - Quando houver empate na classificação dos inscritos, a preferência se dará ao aluno de maior idade.
§ 2º - Para a efetivação da matrícula, os pais ou responsáveis deverão apresentar, obrigatoriamente,
cópias dos seguintes documentos:I - certidão de nascimento da criança;
II - comprovante de residência.
Artigo 24 - As novas matrículas e as renovações, deverão ser registradas nas Listas de Previsões de Alunos
2013 - Formação de Classe, devendo ser digitados no Sistema de Cadastro de Alunos na opção de digitação
disponível, a partir do dia 21 de novembro de 2012.
SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 25 – De acordo com o Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento
Geral de Alunos do Estado de São Paulo e a Deliberação nº 02/00 que dispõe sobre o Cadastramento Geral
dos Alunos, as unidades escolares deverão digitar todos os alunos no Sistema de Cadastro de Alunos.
Artigo 26 - Fica vedada a exclusão de matrícula de aluno que não compareceu ou abandonou a unidade
escolar após a digitação no Sistema de Cadastro de Alunos.
Parágrafo Único - No caso de não comparecimento ou de aluno que deixar de frequentar a unidade escolar,
deverão ser utilizadas, exclusivamente, as opções específicas para esses registros disponíveis no Sistema
de Cadastro de Alunos, conforme artigo 10º, § 2º e 3º da Resolução SE 80, de 06/08/2012.
Artigo 27 - O prazo final para as unidades escolares concluírem a digitação das matrículas de seus alunos
em continuidade de estudos, para o ano letivo de 2013, encerra-se em 20 de dezembro de 2012.
Artigo 28 - Esta Resolução deverá ser afixada em local visível na unidade escolar.
Artigo 29 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 30 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SME
nº 423/2012, de 05/10/2011.
SOLANGE LADEIRA PINHEIRO ROCHA
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 947, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre transferências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Itapetininga, de acordo
com a Lei nº 5.626, de 26 de setembro de 2012
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais,
DECRETA:
Art. 1° Fica o Poder Legislativo, autorizado a fazer a transferência de fontes de recursos, no valor de R$
460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), destinados a atender as seguintes rubricas:
01 – Câmara Municipal
Valor
01.031.0001.2001.3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
R$
450.000,00
01.031.0001.2001.3.1.91.13 – Obrigações Patronais – Intra-Orçamentárias – SEPREM R$
10.000,00
Total
R$
460.000,00
Art. 2° O recurso para cobertura das transferências, referido no artigo anterior, será coberto com a
anulação parcial das rubricas da própria dotação orçamentária da Câmara Municipal de Itapetininga, na
seguinte conformidade:
01 – Câmara Municipal
Valor
01.031.0001.2001.3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores
R$
50.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil
R$
10.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.30 – Material de Consumo
R$
90.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.35 – Serviços de Consultoria
R$
100.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
R$
100.000,00
01.031.0001.2001.3.3.90.38 – Arrendamento Mercantil
R$
40.000,00
01.031.0001.2002.3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Vereadores
R$
70.000,00
Total R$
460.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e seis dias de setembro de 2012.
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 948, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar no orçamento vigente.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o artigo 6º da Lei 5.506 de 14 de dezembro de 2011; e
Considerando os autos do processo nº 34230-019/2012, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Departamento Financeiro da Municipalidade, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), destinado a atender a seguinte dotação do orçamento
vigente:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
(100) – 123630028.1061 – 3390.39 – Outros Serv de Terceiros Pessoa Jurídica R$
100.000.00
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(275)– 082440011.2029 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
R$ 200.000.00
(276)- 082440011.2029 – 3191.13 - Obrigações Patronais
R$
20.000.00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES
R$ 320.000.00
Art. 2º Os recursos para esta suplementação será a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02.07.01 – Secretaria Municipal de Educação
(98) – 123630028.1061 – 3390.30 – Material de Consumo
R$
25.000.00
(99) – 123630028.1061 – 3390.36 - Outros Serviços de Terc Pessoa Fisica
R$
15.000.00
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(101) – 123630028.1061 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente
(109) – 123630028.2087 – 3390.30 – Material de Consumo
(112) – 123630028.2087 - 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente
(115) – 123630024.2042 – 3390.36 – Outros Serviços de Terc Pessoa Fisica
02.09.01 – Secretaria Municipal de Promoção Social
(263) – 04122011.2006 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas
TOTAL DAS ANULAÇÕES
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos vinte e seis dias de setembro de
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Gabinete

R$
R$
R$
R$

15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00

R$ 220.000.00
R$ 320.000.00

2012.

PORTARIA Nº 638, DE 3 DE OUTUBRO DE 2012.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 33.947, de 1º de outubro de 2012, protocolado nesta prefeitura
Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, o funcionário André Luiz Fogaça, Guarda Municipal, lotado na Secretaria de
Trânsito e Cidadania, a partir de 01/10/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO RAMALHO TAVARES
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.
Juliana Collaço Soares Piloto
Escriturária

ATOS DO SEPREM

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/SEPREM Nº 084, de 1º de Outubro de 2.012.
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. 000882/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 37 da Lei Complementar nº. 49, de 23-04-2012 e Art. 6° da
Emenda Constitucional n° 41/2003, com proventos integrais, a partir de 01-10-2012, a funcionária
JANEI BENEDITA DE LIMA ALEIXO, Professora de Educação Básica II, Fundamental, Faixa 04-E,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM

PORTARIA/SEPREM Nº 085, de 1º de Outubro de 2012.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal – SEPREM, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as informações constantes do processo SEPREM Nº. 000883/2012, RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder com fundamento no Artigo 29, Inciso I e Artigo 71 da Lei Complementar n° 49 de
23-04-2012, PENSÃO VITALÍCIA por morte do funcionário municipal aposentado Waldemar Ribeiro a
dependente SONIA APARECIDA RUSSO RIBEIRO, esposa, a partir de 24-09-2012.
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Jaime de Carvalho
PRESIDENTE DO SEPREM
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