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Prefeitura trabalha na segunda
etapa de informatização da saúde

A Prefeitura de Itapetininga trabalha na segunda fase da informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do
município. Esta etapa de
modernização compreende
a interligação dos dados

gerados nestes locais com
a Secretaria da Saúde e a
implantação de ferramentas mais completas para
gerenciar e planejar novas
atividades.
Atualmente cerca
de 60% dos serviços pres-

tados nas cinco UBSs da
cidade – Genefredo Monteiro, Rio Branco, Jardim
Mesquita, Belo Horizonte
e Nova Itapetininga –
estão informatizados. Este
porcentual deve aumentar
para 80% ao término de

todo processo de modernização.
No estágio presente, a administração municipal já disponibiliza os
serviços de prontuário e
agendamento eletrônicos
nas cinco unidades. Além

disso, três delas implantaram a distribuição eletrônica de senhas, o que permite melhor organização
das filas (esta iniciativa
deverá ser expandida para
as outras UBSs).
Na próxima fase da
informatização, prevista
para começar ainda este
ano, a Central de Medicamentos terá ligação com as
farmácias das unidades de
saúde e os médicos e dentistas contarão com acesso ao histórico dos pacientes. Tais iniciativas
possibilitarão um controle
mais efetivo do estoque de
remédios e análise, por
parte dos profissionais da
saúde, de informações sobre exames feitos e uso da
medicação – este acesso
deve inclusive gerar melhores resultados no tratamento.
A modernização do
sistema de saúde tem por
objetivo possibilitar mais
agilidade no atendimento
aos pacientes, possuir um
banco de dados mais completo sobre a realidade da
cidade, diminuir a burocracia do serviço de saúde e

gerar informações mais
confiáveis. Este empreendimento foi possível porque Itapetininga foi selecionada pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) como município piloto no Estado de
São Paulo para a introdução do projeto de
informatização.
Para o ingresso, interligação e gerenciamento
de dados, o SUS desenvolveu um programa específico que leva em consideração as peculiaridades
do município, o Gerenciamento de Informação
Local (GIL). O sistema funciona com uma única entrada de informações para
todos os sistemas do SUS,
tais como HIPERDIA,
Cartão Nacional de Saúde,
SIA, SispreNatal, SISVAN
e SIAB.
Todos os funcionários ligados à saúde, desde
escriturários a médicos,
receberam treinamento
para trabalharem com o
novo sistema. Esta
capacitação foi ministrada
por técnicos da própria
Secretaria Municipal da
Saúde.

Servidores municipais terão abono salarial e auxílio alimentação

A Prefeitura de Itapetininga encaminhou à
Câmara Municipal dois
Projetos de Lei que beneficiam os servidores municipais. O primeiro deles
institui o auxílio alimentação no valor de R$ 60,00
e o segundo concede

abono salarial de R$ 200,00
para dezembro deste ano.
Esta iniciativa deve favorecer cerca de 2.700 funcionários, além dos servidores inativos e do
RPPS (Regime Próprio da
Previdência Social) e
pensionistas.

Com a implantação
do auxílio alimentação, a
administração municipal
espera dar ao funcionário
municipal a possibilidade
de escolher produtos e
marcas de sua preferência.
Este benefício será voltado
a todos os servidores e

substituirá a cesta básica.
Esta atividade também deve ter reflexos
positivos no comércio
local, já que as cestas básicas distribuídas atualmente não são fornecidas
por empresas de Itapetininga. Ao ano, o auxílio

alimentação injetará quase
R$ 2 milhões no segmento
alimentício da cidade.
Já a concessão de
abono salarial tem por objetivo contemplar os abnegados funcionários que
não têm medido esforços
para melhor atender a

população. De acordo com
a previsão, esta iniciativa
movimentará mais de meio
milhão de reais no mês de
dezembro.
Estes Projetos de
Lei deverão ser votados
pela Câmara Municipal já
na próxima semana.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPETININGA
REGIMENTO INTERNO
O UTUBRO /07
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 1TAPETININGA - CMAS

CAPÍTULO l
Da Natureza e Finalidade
Art. 1° - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - de Itapetininga, criado pela Lei n.°.029, de 23 de abril de 1997, Órgão Colegiado do Sistema
Descentralizado e Participativo da Assistência Social do Município, com caráter deliberativo, permanente, normativo, fiscalizador e consultivo, e composição paritário
entre o Governo Municipal e sociedade civil, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, tem seu funcionamento regulado por este Regimento
Interno.
CAPITULO II
Da Competência
Art.2° - Compete ao CMAS:
I - Definir as prioridades da política de assistência social do Município;
II - Aprovar a Política Municipal de Assistência Social elaborada em consonância com a PNAS – Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS
– Sistema Único de Assistência Social e sob os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e nas Conferências de Assistência
Social;
III - Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política de assistência do Município;
IV - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência, bem como definir, controlar e avaliar a elaboração e execução do
Plano;
V - Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;
VI - Acompanhar o processo do pacto de gestão com o órgão gestor municipal e aprovar seu Plano Municipal de Assistência Social;
VII - Aprovar critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social;
VIII - Emitir parecer acerca da proposta orçamentária a ser encaminhada pelo órgão de
administração pública municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de
Assistência;
IX - Aprovar programas anuais e plurianuais do FMAS;
X - Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de assistência social, na sua respectiva esfera de governo, tanto os recursos próprios
quanto os oriundos de outras esferas de governo, alocados no fundo municipal de assistência social;
XI - Aprovar critérios para celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito
municipal;
XII - Apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;
XIII - Acompanhar as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social e fiscalizar a movimentação financeira e a aplicação dos recursos;
XIV - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços sócio-assistenciais,
programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Municipal;
XV - Inscrever, acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à população pêlos órgãos, entidades públicas e privadas no Município;
XVI - Definir e aprovar critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social públicos e privados no âmbito municipal;
XVII - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;
XVIII – Estabelecer critérios de inscrição para entidades e organizações de assistência social que tenham, no mínimo, 01 (um) ano de pleno e regular funcionamento
no município, cabendo ao Conselho Municipal de Assistência Social a analise da documentação solicitada e averiguação sobre o cumprimento das características
essenciais estabelecidas no SUAS e na Resolução CNAS nº 191, de 10 de novembro de 2005 .
XIX - Fiscalizar as entidades e organizações de assistência social no município;
XX - Informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição de entidades e organizações de assistência social, a fim de que este adote as medidas cabíveis;
XXI - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XXII - Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, articulado com a Conferência Nacional de Assistência Social, a Conferência Municipal
de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social no Município e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; bem como
aprovar as normas de funcionamento da Conferência, constituir a comissão organizadora e o respectivo regimento interno.
XXIII - Estabelecer critérios para a destinação de recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
XXIV - Divulgar em jornais, rádios e TV local, todas as decisões, bem como as contas do Fundo Municipal da Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos;
XXV - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, exercendo essas funções num relacionamento
ativo e dinâmico com o órgão gestor, resguardando-se as respectivas competências;
XXVI - Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de assistência social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS
(NOB-SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS);
XXVII - Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito da esfera municipal de governo e efetiva participação dos segmentos de
representação do conselho;
XXVIII - Divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais;
XXIX - Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais.
CAPÍTULO III
Da Composição, Eleição, Organização e Funcionamento.
Seção I
Da Composição
Art. 3º - O CMAS é composto por 10 (dez) membros titulares, e respectivos suplentes, sendo 05 (cinco) representantes do Poder Público Municipal e 05 (cinco)
representantes da sociedade civil, a saber:
I - Do Governo Municipal:
a) um representante da Secretaria de Promoção Social;
b) um representante da Secretaria da Educação;
c) um representante da Secretaria da Saúde;
d) um representante da Secretaria Municipal de Administração;
e) um representante da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo;
II- Representante dos prestadores de serviços da área e usuários:
a) um representante do atendimento à Infância e Adolescência;
b) um representante de atendimento a idosos;
c) um representante de atendimento a deficientes;
d) um representante de assistência à família;
e) um representante de atendimento ao migrante, itinerante
§ 1° - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria representativa.
§ 2° - Somente será admitida a participação no CMAS de entidade juridicamente constituída e em pleno e regular funcionamento, cumprindo as características essenciais
das entidades e organizações de assistência social de acordo com o SUAS e a Resolução nº 191, de 10 de novembro de 2005.
§ 3° - A soma dos representantes que trata o inciso II, do presente artigo não
será inferior à metade do total de membros do CMAS.
§ 4° - Não poderá haver representação do Poder Legislativo e do Poder Judiciário no CMAS, sob pena de incompatibilidade de poderes.
§ 5° - Os conselheiros candidatos a cargo eletivo, devem afastar-se de sua função no Conselho de acordo com os prazos estabelecidos na Justiça Eleitoral.
Seção II
Da Eleição
Art.4 ° - A eleição da sociedade civil ocorrerá em foro próprio, 60 (sessenta) dias antes do termino do vencimento do mandato dos conselheiros e será coordenado
por uma comissão eleita pelo CMAS, só podendo concorrer no pleito eleitoral os membros da diretoria administrativa da entidade ou organização social, respeitandose o segmento de origem de acordo com o estatuto, tendo como candidatos e/ ou eleitores:
I - Representante da Sociedade Civil:
a) um representante do atendimento à Infância e Adolescência;
b) um representante de atendimento a idosos;
c) um representante de atendimento a deficientes;
d) um representante de assistência à família;
e) um representante de atendimento ao migrante, itinerante;
§ 1º - A escolha dos representantes da sociedade civil se dará através da eleição entre os representantes dos segmentos acima citados, devendo-se considerar os 02
(dois) membros com maior número de votos.
Art.5 ° - Os representantes do governo no Conselho Municipal de Assistência Social serão indicados pelo respectivo chefe do Poder Executivo, dos seguintes setores:
I - Do Governo Municipal
a) um representante da Secretaria de Promoção Social;
b) um representante da Secretaria da Educação;
c) um representante da Secretaria da Saúde;
d) um representante da Secretaria Municipal de Administração;
e) um representante da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo.
§ 1º - Os servidores indicados deverão ser escolhidos dentre os que detenham efetivo poder de representação e decisão no âmbito da Administração Pública.
Parágrafo Único – A posse dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social dar-se-á por ato do Poder Executivo Municipal, no prazo de 10 (dez) dias
contados da eleição da Sociedade Civil.
Seção III
Da Organização

Art. 6º - A atividades dos membros do CMAS reger-se-á pelas seguintes disposições:
I - O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante não remunerado;
II - Os Conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de: faltas injustificadas a três reuniões consecutivas e/ou em cinco
reuniões alternadas;
III - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, contará com uma mesa diretora composta por presidente, vice-presidente e secretário eleita entre os seus
membros, em reunião plenária, recomendada alternância do Governo e da Sociedade Civil na presidência e na vice-presidência, em cada mandato, sendo permitida
uma única recondução.
IV – Quando houver vacância no cargo de presidente não poderá o vice-presidente assumir para não interromper a alternância da presidência entre governo e sociedade
civil, cabendo realizar nova eleição para finalizar o mandato.
V - Sempre que houver vacância de um membro da Mesa Diretora, seja ele representante de um órgão governamental ou de uma entidade da sociedade civil, caberá
ao plenário do Conselho decidir sobre a ocupação do cargo vago, seja por aclamação ou voto.
VI - Os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentando a solicitação por escrito;
VII - Cada membro do CMAS terá direito a um único voto nas sessões plenárias;
VIII - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções, atos, etc.
Seção IV
Do Funcionamento
Art. 7° - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou por requerimento da maioria
de seus membros.
Art. 8º - Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação, com pauta e datas previamente divulgadas.
§ 1° - As resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em plenário de
Diretoria, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.
Art. 9° - A Secretaria Municipal de Promoção Social prestará o total apoio
administrativo necessário ao funcionamento do CMAS, provendo a infra-estrutura necessária para o seu funcionamento, garantido recursos materiais, humanos e
financeiros, e arcando com despesas, dentre outras, de passagens, traslados, alimentação, hospedagem dos conselheiros, tanto do Governo quanto da sociedade civil,
quando estiverem no exercício de suas atribuições.
Art. 10 - O Conselho Municipal de Assistência Social terá uma Secretaria Executiva, unidade de apoio ao funcionamento do CMAS, para assessorar suas reuniões,
quando necessário, e divulgar suas deliberações.
§ 1º - A Secretaria Executiva subsidiará o plenário com assessoria técnica e poderá requisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados
à área da assistência social, para dar suporte e/ou prestar apoio técnico-logístico ao Conselho.
Art. 11 – O CMAS criará Comissões Temáticas de Política, Financiamento e de Normas da Assistência Social, entre outras; de caráter permanente; e de Grupos de
Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por conselheiros.
Art. 12 - No início de cada nova gestão, será realizado o Planejamento Estratégico do Conselho, com o objetivo de definir metas, ações e estratégias e prazos,
envolvendo todos os conselheiros, titulares e suplentes, e os técnicos do Conselho.
Art. 13 – As ações de capacitação dos conselheiros será por meio de palestras, fóruns ou cursos, visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços de articulação,
negociação.
Art. 14 - O Conselho é constituído de um único órgão:
I - O plenário
Art. 15 - Compete ao plenário:
I - Decidir sobre os assuntos encaminhados à apreciação e deliberação do CMAS;
II - Acompanhar e controlar em todos os níveis, as ações oriundas do Conselho;
III - Apreciar todos os assuntos e matérias de competência do CMAS, inscritos na Lei n.º 4.029, de 23.04.97, neste Regimento e na Legislação de Assistência Social
e no SUAS – Sistema Único de Assistência Social;
IV - Aprovar a criação e dissolução de comissões temáticas, grupos de trabalho, suas respectivas competências, composição, procedimentos e prazos de duração;
V - Dispor sobre normas e atos relativos ao funcionamento do Conselho;
VI - Eleger o Presidente, o Vice - presidente e o Secretário, escolhendo-os dentre seus membros;
VII - Convocar a cada 02 (dois) anos. A Conferência Municipal de Assistência Social;
VIII - Sobre a administração de recursos financeiros;
IX - Editar normas de sua competência necessária à regulamentação e implementação da política municipal de assistência social;
X - Apreciar as contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, bimestralmente na forma analítica e, anualmente de forma sintética;
XI - Deliberar, por maioria de seus membros, sobre alterações no regimento interno;
§ 1° - O Plenário da CMAS instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria absoluta dos seus membros e as suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos.
§ 2° - O Plenário será presidido pelo Presidente do CMAS, que em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo Vice-presidente e, no caso de ausência ou
impedimento de ambos, será substituído pelo Secretário e, na falta deste o Plenário elegerá entre os seus membros um Presidente para conduzir a reunião.
§ 3º - Será facultado aos suplentes sem direito a voto, membros do Conselho, a participação nas reuniões conjuntamente com os respectivos titulares, exceto em caso
de ausência do titular.
§ 4° - A votação será nominal e cada membro terá direito a um voto, exceto o Presidente que somente exercerá voto de qualidade, nas votações em que ocorrer empate.
§ 5° - Os votos divergentes poderão ser expressos na ata de reunião a pedido dos membros que a proferirem.
§ 6° - As reuniões serão públicas, salvo quando tratar de matéria sujeito a sigilo, em conformidade com legislação específica ou decisão do plenário.
Art. 16 - As reuniões serão instaladas em primeira convocação com a presença da
maioria absoluta dos seus membros e, em seguida após quinze minutos, com a presença de qualquer número, não podendo tratar de matéria que dependa de votação.
Art. 17 - As reuniões do Plenário obedecerão a seguinte ordem:
I - Verificação da presença e de existência de “quorum” para instalação do Plenário;
II - Abertura;
III - Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
IV - Leitura de expediente recebido, comunicações, registro de fatos e apresentação de proposituras;
V - Discussão e votação da matéria constante da ordem do dia;
VI - Franqueamento da palavra;
VII - Encerramento
§ lº - Não será objeto de discussão ou votação, matéria que não conste da ordem do dia, salvo decisões do plenário.
§ 2º - A deliberação das matérias sujeita a votação obedecerá a seguinte ordem:
I - O Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará o seu parecer, não devendo exceder a 15 (quinze) minutos sem apartes;
II - Terminada a exposição do relator, a matéria será colocada em discussão sendo assegurada palavra, por 03 (três) minutos, ao Conselheiro que a solicitar;
III - Encerrada a discussão, far-se-á a votação;
§ 3º - A leitura do parecer poderá ser dispensada a critério do relator, quando previamente, a convocação da reunião, houver sido distribuída cópia a todos os
Conselheiros.
Art. 18 - Em caso de urgência ou de relevância, o Plenário do Conselho, por voto da
maioria, poderá alterar a ordem do dia.
Art. 19 - A cada reunião será lavrada ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações, que deverá ser assinada pelo Presidente e pêlos membros
presentes e arquivada na Secretaria Municipal de Promoção Social.
Art. 20 - O Conselho deve estar atento à interface das políticas sociais, de forma a propiciar significativos avanços, tais como:
I - ampliação do universo de atenção para os segmentos excluídos e vulnerabilizados;
II - demanda e execução de ações próprias focadas nos destinatários em articulação com outras políticas públicas;
III - articulação das ações e otimização dos recursos, evitando-se a superposição de ações e facilitando a interlocução com a sociedade;
IV - racionalização dos eventos do Conselho, de maneira a garantir a participação dos conselheiros, principalmente daqueles que fazem parte de outros Conselhos.
V - garantia da construção de uma política pública efetiva;
VI - apoiar o órgão gestor, bem como participar como integrante das Comissões Técnicas para avaliação dos projetos, conforme os editais de chamamento público.
CAPITULO IV
Das Atribuições
Art. 21 - Compete ao Presidente:
I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho;
II - Representar judicial e extra judicialmente o Conselho;
III - Encaminhar as proposições e submetê-las a discussão e votação;
IV - Participar das discussões;
V - Expedir pedidos de informações e consultas as autoridades competentes;
VI - Editar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como das que resultarem de deliberações do Conselho;
VII - Assinar as resoluções do Conselho;
VIII - Divulgar as deliberações do Conselho;
IX - Designar os integrantes de comissões ou grupos de trabalho
X - Submeter a aprovação do Conselho a requisição ou o recebimento de servidores públicos necessários para a formação, e funcionamento da equipe técnica
administrativa;
XI - Ordenar despesas do Fundo Municipal de Assistência Social;
XII - Tomar decisões de caráter urgente “aá referendum” do Conselho;
XIII - Delegar competência, desde que aprovada pelo Plenário;
XIV - Exercer outras funções definidas em lei ou regulamento;
XV - Decidir sobre as questões de ordem.
Art. 22 - Compete ao Vice-presidente:
I - Substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências;
II - Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;
III - Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas
Art. 23 - Compete ao Secretário:
I - Substituir o Presidente nos impedimentos ou ausências do Vice-presidente;
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II - Secretariar as reuniões do Conselho;
III - Receber, preparar, expedir e controlar as correspondências;
IV - Elaborar e submeter à Presidência a pauta de reuniões;
V - Redigir as atas das reuniões;
VI - Registrar a freqüência dos membros do Conselho às reuniões;
VII - Executar outras atividades que lhes sejam atribuídas pelo Presidente do Conselho ou pelo Plenário;
VIII - Preparar o relatório anual das atividades do CMAS.
Art. 24 - São atribuições dos membros do CMAS:
I - Comparecer às reuniões plenárias e justificar as ausências;
II - Discutir e votar a matéria constante da pauta dos trabalhos;
III - Requerer votação da matéria em regime de urgência;
IV - Proferir declarações de voto, quando o desejar;
V - Votar e ser votado para os cargos dirigentes do Conselho;
VI - Deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas comissões ou grupos de trabalho;
VII - Apresentar moções ou proposições sobre assuntos de interesse da Assistência Social;
VIII - Relatar, dentro de 07 (sete) dias, os processos que lhes forem distribuídos;
IX - Solicitar, justificadamente, prorrogação do prazo regimental para relatar processos;
X - Pedir vista de processos em discussão, devolvendo-os ao relator no prazo de 03 (três) dias;
XI - Solicitar à Presidência a convocação de reunião extraordinária para apreciação de assunto relevante e urgente;
XII - Solicitar à Secretaria Municipal de Promoção Social apoio e informações que julgarem necessários para o desempenho das suas atribuições;
XIII - Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário;
XIV - Assinar em livro próprio, sua presença às reuniões;
XV - Coordenar reuniões das comissões ou grupos de trabalho;
XVI - Assinar as atas das reuniões, propostas, pareceres e recomendações elaborados pelas comissões ou grupos de trabalho, encaminhando-os à Secretaria Executiva
do Conselho;
XVII - Solicitar à Secretaria Executiva o apoio necessário ao funcionamento da respectiva comissão ou grupo de trabalho;
XVIII - Prestar contas, junto ao plenário dos recursos colocados à disposição das comissões ou grupos de trabalho;
XIX - Assessorar técnica e administrativamente na gestão e trabalhos do Conselho;
XX - Manter a guarda de bens móveis e imóveis, documentos e acervo do Conselho;
XXI - Registrar, arquivar, elaborar e encaminhar os documentos e correspondências;
XXII - Manter atualizados os arquivos, fichários, protocolos e registros de documentos e de atividades do Conselho;
XXIII - Executar as atividades de apoio necessárias ao cumprimento das finalidades do Conselho e de suas resoluções;
XXIV - Divulgar as reuniões do Plenário;
XXV - Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas pelo CMAS;
XXVI – divulgar as discussões e as decisões do Conselho nas instituições que representam e em outros espaços;
XXVII - contribuir com experiências de seus respectivos segmentos, com vistas ao fortalecimento da Política Assistência Social no município;
XXVIII - manter-se atualizados em assuntos referentes à área de assistência social, indicadores sócio-econômicos do País, políticas públicas, orçamento, financiamento,
demandas da sociedade, considerando-se o Diagnóstico Social do município;
XXIX - colaborar com o Conselho no exercício do controle social;
XXX - atuar, articuladamente, com o seu suplente e em sintonia com a sua entidade;
XXXI - desenvolver habilidades de negociação e prática de gestão intergovernamental;
XXXII - estudar e conhecer a legislação da Política de Assistência Social;
XXXIII - aprofundar o conhecimento e o acesso a informações referentes à conjuntura nacional e municipal relativa à política de assistência social;
XXXIV - manter-se atualizados a respeito do custo real dos serviços e programas de assistência social e dos indicadores socioeconômicos da população, que demandam
esses serviços, para então argumentar, adequadamente, as questões de orçamento e co-financiamento;
XXXV - buscar aprimorar o conhecimento da rede pública e privada prestadora de serviços sócio-assistenciais no município;
XXXVI - manter-se atualizados sobre o fenômeno da exclusão social, sua origem estrutural para poderem contribuir com a construção da cidadania e no combate à
pobreza e à desigualdade social;
XXXVII - acompanhar, permanentemente, as atividades desenvolvidas pelas entidades e organizações de assistência social, para assegurar a qualidade dos serviços
oferecidos aos beneficiários das ações de assistência social.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 25 - Para o primeiro mandato o Presidente, Vice-presidente e Secretário, serão
eleitos e empossados na primeira reunião do Conselho.
Art. 26 - As reuniões ordinárias do CMAS serão mensais, podendo o plenário decidir
quanto ao dia e horário.
Art. 27 - O Plenário do CMAS receberá para exame, estudo ou apreciação, proposta
contendo sugestão ou criticas relacionadas com a Política Municipal de Assistência Social, quando encaminhadas por quaisquer cidadãos ou entidades assistenciais,
sindicatos, associações de classe, clube de serviço, associações de bairro, igrejas, escolas e outros.
Parágrafo único - a proposta deverá ser escrita contendo identificação do seu signatário e protocolada na Secretaria Municipal de Promoção Social.
Art. 28 - Os membros do CMAS, representantes do Poder Público, deverão ser
indicados pelo Prefeito Municipal, até 10 (dez) dias antes da posse do Conselho.
Parágrafo único - os representantes do Poder Público tomarão posse no Conselho, juntamente com os representantes da sociedade civil.
Art. 29 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente regimento
interno, serão dirimidas pelo Plenário do CMAS.
Art. 30 - O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação e posterior publicação.
Itapetininga, 29 de outubro de 2007

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 04 /07
Súmula: Dispõe sobre o pedido de Inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, ás entidades e Organizações de Assistência Social do Município
de Itapetininga,
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a lei nº. 4.029, de 23 de abril de 1997;
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Assistência Social determina mudanças em profundidade na Assistência Social brasileira e atribui ao Conselho Municipal
de Assistência Social papel de relevo na concretização destas mudanças,
CONSIDERANDO a necessidade de solucionar pendências relacionadas com registro de Entidades junto a este Conselho, mediante a adoção de normas de transição,
CONSIDERANDO que, no que refere a rotina administrativa, tais progressos não poderiam ocorrer de forma abrupta, sem gerar risco de descontinuidade nas atividades
assistenciais, cujo aprimoramento constitui o objetivo maior da própria Lei Orgânica da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Resolução nº. 237 de 14/12/2006 e a Resolução 191 de 10/11/2005 e considerando a PNAS, NOB/SUAS,
RESOLVE:
Art. 1º - A inscrição de Entidades e/ou Organizações de Assistência Social no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme competência estabelecida no inciso
IV do artigo 18, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, obedecerá ao disposto nesta resolução.
Art. 2º - Poderão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social as
Entidades e Organização de Assistência Social que, sem fins lucrativos, promovam, conforme a LOAS/PNAS:
I – a proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração á vida comunitária de pessoas
portadoras de deficiência;
IV – a integração ao mercado de trabalho;
V – a assistência educacional ou de saúde;
VI – o desenvolvimento da cultura;
VII – o atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos.
Art. 3º- Consideram-se características essenciais das Entidades e Organizações de
Assistência Social para os devidos fins:
I – ser pessoa jurídica de direito privado, associação ou fundação, devidamente constituída, conforme disposto no art.53 do Código Civil Brasileiro e no art. 2º
da LOAS;
II – ter expressado, em seu relatório de atividades, seus objetivos, sua natureza, missão e público conforme delineado pela LOAS, PNAS e suas normas
operacionais;
III – realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da
Assistência Social e aos seus usuários, de forma permanente, planejada
e contínua;
IV – garantir o acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos, benefícios e à defesa e garantia de direitos, previstos na PNAS, sendo vedada à cobrança
de qualquer espécie;
V – possuir finalidade pública e transparência nas suas ações, comprovadas por meio de apresentação de planos de trabalho, relatórios ou balanço social de suas
atividades ao
Conselho Municipal de Assistência Social competente;
VI - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
Parágrafo Único. Não se caracterizam como Entidades e organizações de
Assistência Social as Entidades religiosas, templos, clubes esportivos, partidos políticos, grêmios estudantis, sindicatos, e associações que visem somente ao
benefício de seus associados que dirigem suas atividades a público restrito, categoria ou classe.
Art. 4 – As Entidades e Organizações de Assistência Social são aquelas:
I – de atendimento, quando realizam de forma continuada, permanente e planejada, serviços,
programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/
ou especial e de defesa de
direitos sócio-assistenciais, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidades e risco social e
pessoal, conforme preconizado na LOAS, na PNAS,
portarias do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS e normas
operacionais,
II – de assessoramento e defesa na garantia de direitos, quando realizam, de forma
continuada, permanente e planejada, serviços, programas e projetos
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos, pela construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais,
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de Assistência Social,
conforme LOAS, PNAS e suas normas operacionais, tais como:
a) Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, organizações, grupos populares e de usuários, no fortalecimento de seu protagonismo
e na capacitação para a intervenção nas esferas políticas, em particular na Política de Assistência Social,
b) Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade,
c) Formação política-cidadã de grupos populares, nele incluindo capacitação de
conselheiros e lideranças populares,
d) Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente,
e) Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam apresentar soluções alternativas e serem incorporadas nas políticas públicas,
f) Estimulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de renda,
g) Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade e dos cidadãos sobre os seus direitos de cidadania, bem como dos
gestores públicos, subsidiando-os na formulação e avaliação de impactos da Política de Assistência Social,
h) Monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social e do orçamento e execução orçamentária.
Art. 5º - Somente poderá ser efetivada a inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social a Entidade ou Organização Social cujo estatuto, em suas
disposições, estabeleça que:
I - ser pessoa jurídica de direito privado, associação ou fundação, devidamente constituída,
conforme art. 2º da LOAS;
II – não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma;
III – garantir o acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos, benefícios e a defesa e garantia de direitos, previstos na PNAS, sendo vedada a cobrança
de qualquer espécie;
IV – possuir finalidade pública e transparência nas suas ações, comprovadas por meio de planos de trabalho, relatórios ou balanço social de suas atividades ao
Conselho Municipal de Assistência Social;
V – aplicar suas rendas, seus recursos e eventuais resultados operacionais integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
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institucionais;
VI – não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
VII – em caso de dissolução ou extinção, destina eventual patrimônio remanescente a
Entidade congênere registrada no CNAS e CMAS ou órgão público com
finalidades a fins;
VIII – prestar serviços permanentes e continuados sem qualquer discriminação de clientela;
IX – estar, no mínimo, 01 ano em pleno e regular funcionamento de suas atividades no município;
X – a entidade só poderá se inscrever e concorrer aos projetos dos respectivos chamamentos públicos se tiver, no mínimo, 01 (um) ano de inscrição no CMAS.
§ 1º - As fundações particulares, que desenvolvam atividades previstas nos incisos de I a VII do artigo 2º, constituídas como pessoas jurídica de direito privado,
deverão apresentar seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromisso inscrito junto ao Registro civil de pessoas jurídicas, conforme o disposto no artigo
16 do Código Civil e devidamente aprovados pelo Ministério Público;
§ 2º - As fundações que desenvolvam atividades previstas nos incisos I a VII, do artigo 2º , constituídas como pessoas jurídicas de direitos privados, instituídas
pelos poderes públicos através de autorização legislativa, deverão comprovar que:
a) o regime jurídico do seu pessoal, não incluídos diretoria, conselheiros, sócios, benfeitores e instituidores, seja o da Consolidação das Leis do Trabalho;
b) não participam da diretoria, dos conselhos, dos sócios e dos benfeitores pessoas físicas ou jurídicas dos poderes públicos federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;
c) no caso de dissolução, o eventual patrimônio da fundação, seja destinado, de acordo com o art. 30 do Código Civil, ao patrimônio de outras fundações que se
proponham a fins iguais ou semelhantes;
d) a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), fica dispensada de efetuar o Registro de Entidade, junto ao Conselho Municipal de Assistência
Social;
e) a OSCIP além do disposto nesta resolução deverá atender o que dispõe a lei Federal nº 9.790, para efeito de Registro de suas atividades perante o Conselho Municipal
de Assistência Social.
f) atendam os demais requisitos previstos nesta Resolução.
Art. 6º - São Entidades beneficentes de Educação e Saúde aquelas que atendem as recomendações estabelecidas pelo Decreto 2.536/98 sendo para a área de Educação
20% de gratuidade com bolsa de estudo e 60% de atendimento através do SUAS para a Saúde.
Art. 7º - São documentos necessários ao encaminhamento do pedido de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social:
I - Ofício de solicitação;
II – Preenchimento do cadastro de Entidade e/ou organização conforme modelo (anexo I)
III – Cópia autenticada do estatuto registrado no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, nos termos da lei, com identificação do mesmo Cartório em todas as
folhas e transcrição dos dados do registro no próprio documento ou em
certidão. No estatuto
deve constar como exigência estatutária que a Entidade:
a) Aplica integralmente suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território
nacional;
b) Não remunere, nem conceda vantagens ou benefícios por qualquer forma ou titulo, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes;
c) Em caso de dissolução ou extinção, destina seu patrimônio remanescente a outra Entidade congênere devidamente registrada no Conselho Municipal de Assistência
Social ou Conselho Nacional de Assistência Social;
d) Não possui fins lucrativos, não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma.
IV – Declaração de que a Entidade está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas
finalidades estatutárias e no qual conste a relação nominal,
dados de identificação e endereço
dos membros da diretoria da Entidade, conforme modelo fornecido pelo CMAS, assinado pelo dirigente da instituição.
(anexo II).
V – Relatório de atividades, assinado pelo representante legal da Entidade em que se
descrevam, quantifiquem e qualifiquem as ações desenvolvidas de acordo
com Política de
Assistência Social, do último ano, conforme modelo fornecido pelo CMAS; (anexo III).
VI – Cópia da ata de eleição dos membros da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
VII – Cópia do documento de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, atualizado;
VIII – Cópia da Lei de Utilidade Pública Municipal;
IX - Alvará de Licença e Funcionamento;
X – Plano de Trabalho da Entidade, conforme modelo em fornecido pelo Conselho Municipal de Assistência Social detectando as ações voltadas para a PNAS e o
público da Assistência Social com serviços gratuitos (anexo III),
§ 1º Em se tratando de Fundação, a requerente deverá apresentar, além do previsto nos incisos I a X deste artigo, os seguintes documentos:
a) cópia autenticada da escritura de sua instituição, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou lei de sua criação;
b) comprovante de aprovação dos Estatutos, bem como de suas respectivas alterações, se houver, pelo Ministério Público.
Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social julgará a solicitação da Entidade e, no caso de indeferimento, caberá pedido de reconsideração ao próprio CMAS.
§ 1º - O pedido de reconsideração somente será acatado se apresentado no prazo de 30(trinta) dias,contados da data de ciência da decisão pela Comissão Técnica;
§ 2º - O pedido de reconsideração será examinado pela Comissão Técnica e por um servidor
do Departamento Técnico da Secretaria de Assistência Social
no prazo de 30(trinta) dias.
Art.9º- A requerente poderá solicitar vistas ao processo, desde que devidamente formalizada através de requerimento e procuração, se for o caso, dirigido à Diretoria
do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 10º O Conselho Municipal de Assistência Social poderá baixar o processo em diligência, uma única vez, que deverá ser cumprida no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, a partir da data de recebimento.
Parágrafo Único – O não cumprimento do prazo estabelecido, no caput deste artigo, implicará no indeferimento do pedido.
Art. 11º - Para manutenção da inscrição, a Entidade e/ou Organização Social deverá cumprir as seguintes formalidades:
I – sempre que for feito qualquer alteração no estatuto, regulamento ou compromisso social da Entidade, esta deverá comunicar o CMAS, com a remessa da certidão
do respectivo registro em Cartório competente;
II – manter devidamente atualizados os dados cadastrais, informando o CMAS sempre que ocorrer alteração de nomes, sede, endereço, telefone e eleição da nova
diretoria;
III – apresentar outras informações e/ ou documentos, quando solicitados pelo CMAS.
Art. 12º - A Comissão Técnica, cabe;
I – recebida a representação, será designada à comissão, que notificará a Entidade sobre o seu inteiro teor;
II – notificada a Entidade terá prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de defesa e produção de provas;
III – apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o relator, em quinze dias, proferirá seu voto, salvo se considerar indispensável
a realização de diligências ;
IV – havendo determinação de diligência, o relator proferirá o seu voto em quinze dias após a sua realização;
V - o CMAS deliberará acerca do cancelamento da inscrição da Entidade e/ ou
Organização Social até a primeira sessão seguinte à apresentação do voto
do relator, não cabendo pedido de reconsideração.
Art. 13º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS poderá solicitar, a outros órgãos do Poder Público, que procedam à fiscalização “in loco” nas
Entidades, no sentido de realizar diligência externa, bem como apurar a existência e o funcionamento de Entidade registrada no Conselho.
Art. 14º - Terá inscrição cancelada a Instituição que:
I – Infringir qualquer disposição desta Resolução;
II – Através de processo administrativo, ficar comprovada irregularidade na gestão
administrativa.
Art. 15º - Nos casos não previstos nesta Resolução e dúvidas porventura existentes, será apreciada em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art.16º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, procederá ao monitoramento, avaliação acerca do desempenho de Entidade e Organização de
Assistência Social, quanto ao cumprimento do objetivo e atendendo ao cumprimento da LOAS e PNAS.
Art 17º - O Conselho Municipal de Assistência Social, na falta de um ou mais documentos, para o pleito acima citado, não formalizará o processo e procederá a
devolução dos documentos para a parte interessada, fazendo juntar o cheklist de conferência dos documentos e notificará a parte interessada.
Art. 18º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 19º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Antônio Etson Brun
Presidente do CMAS
DOCUMENTOS PARA PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
CHECKELIST – DOCUMENTOS
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAIS
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 35/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 22.880/2007 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
recuperação de pavimentação asfáltica (tapa buraco), com o fornecimento de materiais e mão de obra, em aproximadamente 4.300,00 m² do
perímetro urbano. MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 27/12/2007 às 09:30 horas.
ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2007 - Processo nº 21.613/2007. MODALIDADE: Pregão Presencial TIPO: Menor Preço
Unitário OBJETO: aquisição de tubos e eletrodo para a execução de gradil de proteção em diversos locais para o Setor de Obras. INICIO DA
SESSÃO: Dia 14.12.2007 a partir das 14:00 horas.
Os EDITAIS estarão disponíveis no site www.itapetininga.sp.gov.br. Maiores Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos
editais, por fax, e-mail e/ou correio.
COMUNICADO ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2007
A Prefeitura do Município de Itapetininga faz saber que o Processo nº 21.906/2007 OBJETO: aquisição de 01 prensa enfardadeira hidráulica modelo
vertical com capacidade de peso de fardo de 500 a 650 kgs, capacidade do motor de 10 a 20 cv com alimentação manual dos materiais, papeis,
plásticos, pets, sacarias e outros essencial que seja alimentado por chave eletromagnética tipo liga/desliga; foi ANULADO por conter vícios no
edital, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. Itapetininga, 27 de novembro de 2007. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2007
Ref: Processo nº 22.151/2007 OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos (brocas) para a Secretaria de Saúde. Cumprindo decisão exarada
nos autos dos TCS n° 2582/007/07 e 41.874/026/07, pelo Pleito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicamos a SUSPENSÃO do
presente certame licitatório, até ulterior decisão daquela corte. Após os procedimentos necessários e a eventual modificação do edital será dado
conhecimento público e agendada nova data para sessão de processamento. Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552.
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2007
Ref: Processo nº 18.854/2007 OBJETO: Fornecimento de material de enfermagem para a Secretaria de Saúde. Cumprindo decisão exarada nos
autos dos TCS n° 2582/007/07 e 41.874/026/07, pelo Pleito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicamos a SUSPENSÃO do presente
certame licitatório, até ulterior decisão daquela corte. Após os procedimentos necessários e a eventual modificação do edital será dado conhecimento
público e agendada nova data para sessão de processamento. Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Itapetininga, 28 de
novembro de 2007. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
AVISO DE EDITAL
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 36/2007
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Itapetininga PROCESSO N°: 23.199/2007 OBJETO: Contratação de empresa para construção da unidade CEO
– Centro de Especialidades Odontológicas, neste município. MODALIDADE: Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: DIA 28/12/2007 às 09:30
horas.
O EDITAL estará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br. Já os anexos deverão ser retirados pessoalmente no Setor de Licitação da Prefeitura
Municipal de Itapetininga, localizado à Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá, 1° andar, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 17:00 horas.
Maiores Informações pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552. Não enviamos editais, por fax, e-mail e/ou correio. Itapetininga, 29 de novembro
de 2007. ROBERTO RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Resolução SME nº 688/2007, de 22 de Novembro de 2.007
Disciplina para o ano letivo de 2008, o cadastramento de professores habilitados com Magistério e/ou Pedagogia com habilitação no Magistério
do 1º grau ou Ensino Fundamental e dá outras providências.
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Artigo 1º - Estarão abertas no período de 17/12/2007 a 21/12/2007, o cadastramento de professores habilitados com o
Magistério e/ou Pedagogia com habilitação no Magistério do 1º grau ou Ensino Fundamental, interessados em ministrarem aulas em classes vagas
ou em qualquer afastamento de Professor Titular de Cargo, por tempo determinado, durante o ano letivo de 2008, conforme disposto no Art.º 37,
inciso IX, da Constituição Federal/1988.
§ 1º - O cadastramento será realizado no Departamento Técnico Pedagógico, situado na Rua José Bonifácio, 739-A – Centro,
das 08:00 às 17:00 horas.
§ 2º - A inscrição será efetuada através de requerimento numerado, feito pessoalmente pelo interessado, ou por procurador
devidamente habilitado, mediante documento particular de procuração para o ato, de acordo com preenchimento de formulário padronizado de
inscrição.
Artigo 2º - Ao inscrever-se o candidato deverá apresentar: cópia de cédula de identidade – RG, cópia de diplomas e/ou outros
certificados que possuir, obedecendo os seguintes critérios para classificação:CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO1- TITULAÇÃO
PONTOS
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1.1 – Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso do Magistério.
1,00
1.2 – Graduação em Pedagogia com habilitação para o Magistério do 1º Grau ou Ensino Fundamental (se possuir).
10,00
1.3 – Pós-graduação: em nível de especialização (lato-sensu) na área da Educação na área de atuação (carga mínima de 360 horas) (se possuir).
4,00
1.4 – Diploma de Mestre na área de Educação no campo de atuação (se possuir).
5,00
1.5 – Diploma de Doutor na área de Educação no campo de atuação (se possuir).
7,00
2 – ATUALIZAÇÃO DOCENTE
2.1 - Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização com duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas, no máximo 01 (um) curso por ano,
contados dos últimos 05 (cinco) anos (se possuir).
3,00
3 – TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO
3.1 – Certidão de Tempo de Atuação no Magistério Público Municipal de Itapetininga (se possuir).
0,005(por dia)
3.2 – Certidão de Tempo de Atuação no Magistério Público (se possuir).
0,003(por dia)

§ 1º - A Certidão de Tempo de Serviço de Magistério deverá estar de acordo com o campo de atuação (Educação Infantil
e Ensino Fundamental – Ciclo I).
§ 2º - Serão aceitas Declaração de Conclusão de Curso, com respectivo Histórico Escolar, expedida pela Instituição de
Ensino.
Artigo 3º - A solicitação para certidão de tempo de atuação no Magistério Público Municipal de Itapetininga deverá ser feita
mediante requerimento protocolado no período de 03/12/2007 à 07/12/2007 no Departamento Técnico Pedagógico, situado na Rua José Bonifácio,
739-A – Centro, das 08:00 às 17:00 horas.
§ 1º - Para os aposentados o tempo de serviço não será considerado para fins de inscrição.
§ 2º - O tempo de atuação no magistério do município de Itapetininga e no Magistério Público será contado até 30/06/2007.
§ 3º - No ato do requerimento acrescentar xérox da Certidão de Tempo do Magistério Público Municipal emitida em 2006
(se possuir).
Artigo 4º - Os requerimentos serão de inteira responsabilidade do requerente e poderão ser deferidos ou indeferidos,
conforme a documentação apresentada.
Artigo 5º - Poderão ser retiradas as certidões de tempo de atuação no Magistério Público Municipal, de acordo com o artigo
3º, no período de 17/12/2007 à 21/12/2007, durante o ato de inscrição, no Departamento Técnico Pedagógico, das 08:00 às 17:00 horas.
Artigo 6º - A classificação será divulgada na 2ª (segunda) quinzena de Janeiro no site www.itapetininga.sp.gov.br e no
Semanário Oficial do Município de Itapetininga, sendo também afixada no Departamento Técnico Pedagógico. Após a data de publicação o
candidato terá 03 (três) dias úteis para interpor recurso.
Parágrafo Único - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, como critério de desempate,
o candidato que:
a) - tiver maior idade;
b) - menor número de R.G.
Artigo 7º - As contratações serão realizadas sob o regime de CLT.
Artigo 8º - As classes em substituições eventuais, somente serão oferecidas aos professores cadastrados, após serem
cumpridos os Artigos 38 e 39, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
Artigo 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 10 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Profª Vera Lucia Abdala - Secretária Municipal de Educação

Resolução da SME nº 689/2007, de 22 de Novembro de 2007.
Disciplina o Concurso de Remoção e de Remoção Especial de Professor I e II de Creche, Creche/EMEI, EMEI, EMEIF, EMEF e do Diretor de
Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, para o Ano Letivo de 2008, através do Sistema Informatizado e nos termos dos artigos 29, 30, 31
e 45 da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007.
A Secretaria Municipal de Educação, do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:Artigo 1º - O Concurso de Remoção e de Remoção Especial de Professor I e II de Creche, Creche/EMEI, EMEI, EMEIF, EMEF e do
Diretor de Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2008, será através de Sistema Informatizado e contará com os
critérios específicos de inscrição, aos interessados, classificação, vagas e indicação e obedecerá às normas constantes desta Resolução.
Artigo 2º - O Concurso de Remoção e de Remoção Especial, disposto nos artigos 29, 30, 31 e 45 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 3º - Terão direito a Inscrição para o Concurso de Remoção, todos os Professores I e II de Creche, Creche/EMEI, EMEI, EMEIF, EMEF e
os Diretores de Educação Básica, da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga.
Parágrafo 1º - A inscrição para o Concurso de Remoção será feita pelo próprio candidato ou por meio de procuração devidamente constituída.
Parágrafo 2º - O Professor ou seu procurador deverá efetuar sua inscrição na própria Unidade Escolar, no período de 03/12/2007 a 05/12/2007.
I - Os Diretores de Educação Básica farão suas inscrições no Departamento Técnico Pedagógico, no período de 03/12/2007 a 05/12/2007, das 09:00h
às 11:00h e das 14:30h às 17:00h.
II - Os Professores de Escolas sem Diretor farão suas inscrições no Departamento Técnico Pedagógico, no período de 03/12/2007 a 05/12/2007,
das 09:00h às 11:00h e das 14:30h às 18:00h.
Parágrafo 3º - Todo Diretor de Escola e Professor I e II adido, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela
Lei Complementar nº 21, de 05/10/2007, estarão automaticamente inscritos.
Parágrafo 4º - 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.
Parágrafo 5º - Fica vedada a inscrição para Remoção do candidato afastado por motivo de Licença Saúde por Tempo Indeterminado.
Artigo 4º - Os docentes efetivos em regime de acumulação de cargos serão inscritos na (s) escola (s) de sua lotação.
Artigo 5º - 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:
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 2003, 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 2003, 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 2007 pela Secretaria Municipal de Educação pelas Resoluções nºs
1.908/2006, de 30/10/2006, 528/2007, de 26/03/2007 e 544/2007, de 23/04/2007.
e)
Tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal de Itapetininga e no respectivo campo de atuação, para o qual é concursado
até 30/06/2007, será acrescido ao requerimento do candidato.
SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E DA CLASSIFICAÇÃO
Artigo 6º - A avaliação dos Títulos será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 7º - 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, no campo de atuação;
II - Quanto aos Títulos, relativos ao campo de atuação.
Artigo 8º - Os pontos serão contados no Magistério Público do Município de Itapetininga, quanto ao tempo de serviço, no campo de atuação pelo
qual o candidato solicitou sua inscrição, até 30/06/2007.
Parágrafo 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.
Parágrafo 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 9º - 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;
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.

Continua na pág. 10

PÁGINA 10

Parágrafo 1º - Para fins de atualização de pontos nos incisos VI e VII, deste artigo, só serão considerados os cursos realizados, a partir de 2003,
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.
Parágrafo 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.
Parágrafo 3º - Serão contados os cursos diretamente relacionados com o campo de atuação e realizados sem prejuízo das atividades escolares.
Parágrafo 4º - Será vedada a atribuição de pontos ao curso que se caracteriza como condição para ocupação do cargo.
Artigo 10 - Os candidatos serão classificados seguindo a ordem decrescente da soma dos pontos obtidos na avaliação dos títulos e tempo de serviço.
Parágrafo 1º - 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.
Parágrafo 2º - O docente titular de cargo ou Diretor de Educação Básica, declarado adido, será classificado em lista preferencial em relação aos
demais candidatos, de acordo com o inciso I, artigo 45, da Lei Complementar nº 03, de 10/12/1998, alterada pela Lei Complementar nº 21, de 05/
10/2007.
Artigo 11 – A divulgação da classificação de que trata o artigo 10, será a partir do dia 06/12/2007 através do site www.itapetininga.sp.gov.br e afixada
no Departamento Técnico Pedagógico.
Parágrafo 1º- O resultado da classificação caberá recurso à Secretaria Municipal de Educação, nos dias 06/12/2007 e 07/12/2007 das 08h às 17h.
Parágrafo 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.
Parágrafo 3º – A Classificação Definitiva, avaliados os recursos interpostos, será divulgada no dia 08/12/2007 através do site www.itapetininga.sp.gov.br,
no Semanário Oficial do Município de Itapetininga e afixada no dia 10/12/2007 no Departamento Técnico Pedagógico.
SEÇÃO III
DAS VAGAS
Artigo 12 - As vagas relacionadas para o Concurso de Remoção compreenderão as iniciais e as potenciais, como segue:
I - As iniciais serão as existentes, em decorrência de aposentadoria, classe vaga, exoneração e novas Unidades Escolares;
II - As potenciais são as resultantes das inscrições efetuadas para o Concurso de Remoção.
Artigo 13 - A Secretaria Municipal de Educação, dará ampla divulgação da relação de vagas, a serem oferecidas aos candidatos
inscritos no Concurso de Remoção, através do site www.itapetininga.sp.gov.br, no Semanário Oficial do Município de Itapetininga no dia 08/12/2007
e afixada no Departamento Técnico Pedagógico a partir de 10/12/2007.
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 14 - Somente os candidatos que fizeram a inscrição poderão participar da Indicação das Vagas Iniciais e Potenciais nos dias 10,
11 e 12/12/2007, no Departamento Técnico Pedagógico.
Parágrafo 1º. O professor ou diretor que fizer a indicação, havendo vaga para sua opção, estará oficialmente removido para unidade
indicada.
Parágrafo 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(s) 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 - As Unidades Escolares que atendem 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.
Parágrafo 3º. O candidato que não fizer a indicação da (s) Unidades (s) Escolar (s) no prazo divulgado estará automaticamente excluído
do Sistema informatizado de Remoção.
Parágrafo 4º - O candidato que não observar os prazos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução será considerado desistente do
Concurso de Remoção
SEÇÃO V
DO PROCESSO DE REMOÇÃO
Artigo 15 - O Resultado Final do Processo de Remoção será publicado no dia 15/12/2007 no Semanário Oficial do Município de
Itapetininga, divulgado no site www.itapetininga.sp.gov.br e afixado no Departamento Técnico Pedagógico a partir do dia 17/12/2007.
Parágrafo 1º - A Publicação Final será divulgada no Semanário Oficial do Município de Itapetininga no dia 22/12/2007.
SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16 - 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 05/10/2007.
Artigo 17 - 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 18 - 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 19 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se removeu por permuta nos últimos 03 (três) anos (2005, 2006
e 2007) 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 20 - O Professor I e/ou II e o Diretor de Educação Básica que se removeu, nos termos que rege esta Resolução, não poderão
participar do processo de Remoção por permuta no ano de 2008.
Artigo 21 - 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 2008.
Artigo 22 - O ato de inscrição por parte do candidato implicará no conhecimento e compromisso de aceitação desta Resolução e demais
normas disciplinadoras do concurso.
Artigo 23 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.
Artigo 24 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e principalmente
as Resoluções da SME nº 1.943/2006 de 07/12/2006 e nº 012/2007, de 09/01/2007.
Profª Vera Lucia Abdala
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vigilância Sanitária Municipal
Despacho da Diretoria – Novembro 2007.
Produtos e Serviços Relacionados à Saúde
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
Prot. 1315/07 Proc. 294/07 N. A. Rodrigues da Silva ME, Prot. 1686/07 Proc. 368/07 José Aparecido da Silva ME, Prot. 246/07 Proc. 67/07 Paulo
Renan C. Gonçalves Itapetininga ME , Prot. 1378./07 Proc.310/07 Luiz Geraldo Menke Açougue - ME , Prot. 1690/07 Proc. 372/07 Alexandre
Leonel Porto ME , Prot. 1609/07 Proc. 359/07 Paulo Renato Galvão Ferrari – ME, Prot. 1614/07 Proc. 360/07 Fabiana Leme de Campos ME,
Prot. 1631/07 Proc. 362/07 Dayana Barbosa dos Santos Itapetininga ME, Prot. 1462/07 Proc. 313/07 Claudio Yutaka Saito ME, Prot.1775/07
Proc.1496/06 Andressa Aparecida de Medeiros ME, Prot.1506/07 Proc.327/07 Pedro Pereira ME, Prot.1563/07 Proc 352/07 Cavallar Ramos
&Lopes Ltda ME, Prot.1194/07 Proc.264/07 Ana Carolina Januario ME, Prot.177/07 Proc. 397/07 Reginaldo Alfredo de Sales Itape.ME,Prot.1725/
06 Proc.473/06 Maria Ignez Leme ME, Prot.1581/07 Proc.354/07 JL &RC Salgados Ltda ME ,Prot.1749/07 Proc. 388/07 Phelippe Marchesin
Marini Prot.1502/07 Proc.337/07Claudio Job da Silva Prot.1307/07 Proc.293/07 Hilda Domingues de Salles Itapetininga ME , Prot.1771/07Proc.395/
07 Alexandre Sales de Oliveira ME, Prot.1754/07 Proc.391/07 Walquiria Alves Munhoz Higuchi ME, Prot.1461/07 Proc.21/07 Fausto Teixeira
de Carvalho ME ,Prot. 1587/07 Proc.356/07 Samuel Jose Camargo ME.
PROCESSOS INDEFERIDOS - ÁREA DE ALIMENTOS
Proc. 342/07 Eliana Aparecida de Barros ME, Proc. 350/05 Claudia Aparecida Alves de Souza ME, Proc. 334/07 Patricia Aparecida Fonseca
Araujo ME. Proc.229/07 Cássia Renata da Conceição ME.
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DE ALIMENTOS
Prot. 1705/07 Proc. 177/05 Ousires Leme de Oliveira ME ,Prot.1767/07 Proc.99/05 Laudelina Pompilho Claudino ME, Prot.1661/07 Proc.381/
07 Cintia Cristina Roque ME .
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAUDE
Prot. 1497/07 Proc. 324/07 Paulo Ayres de Oliveira Neto, Prot. 1699/07 Proc. 373/07 Roberto Pedro de Alcantara ME Prot.1748/07 Proc. 387/
07 Fundação p/ O Estudo e Trat. das Deform.Crânio-Faciais, Prot.1718/07 Proc.380/07 Prefeitura Municipal de Itapetininga, Prot.1551/07
Proc.1551/07 Emilio Cesar Bruno Cardoso.
DEFERIMENTO DE RENOVAÇÕES DE LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO - ÁREA DE SAUDE
Prot. 1713/07 Proc. 260/02 Milton Tsutsui, Prot. 1714/07 Proc. 176/89 Milton Tsutsui ,Prot. 1629/07 Proc. 059/07 Sergio Aparecido Garcia, Prot.
1621/07Proc. 200/02 José Ary de Almeida Filho ,Prot. 1631/07 Proc. 282/05 Loraine Reigota de Mello ,Prot. 1645/07 Proc.132/07 Pedro Paulo
Salem , Prot. 1694/07 Proc. 121/01 Renata Naomi Tsusui, Prot.1624/07 Proc. 281/04 Celia Junqueira Psicologia Ltda, Prot. 1575 /07 Proc. 905/
02 Oswaldo Benedito Moreli,Prot. 1626/07 Proc. 146/02 Paulo de Tarso Cardoso Filho, Prot. 1649 /07 Proc. 230/02 Monica Terezinha Alberti
Tanabe,Prot. 1556 /07 Proc.159/02 Carlos José Tamura Ferrazzi,Prot.1608 /07 Proc. 067/03 João Kanaji, Prot. 1667/07 Proc. 117/02 Luiz
Guilherme Legaspe Moucachen,Prot. 1622/07 ,Proc. 037/05 Jaime Simões Rodrigues , Prot. 1554/07 Proc. 462/07 Paula Cristina de C. L. Duarte
Cordeiro, Prot.1676/07, Proc.138/98 Carlos Amadeu de Oliveira, Prot.1634/07, Proc.167/07 Antônio Luiz Rolim do Amaral , Prot.1453/07,Proc.1355/
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03 Prefeitura Municipal de Itapetininga, Prot.1437/07 Proc.1363/03 Prefeitura Municipal de Itapetininga ,Prot.1431/07 Proc.1354/03 Prefeitura
Municipal de Itapetininga , Prot.1410/07 Proc1351/03 Prefeitura Municipal de Itapetininga, Prot.1416/07 Proc.1360/03 Prefeitura Municipal de
Itapetininga, Prot.1586/07 Proc.299/98 Luiz Fernando Damas Oliveira, Prot.1710/07 Proc.250/02 Paula Cristina de C.L Duarte e Cordeiro.
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CANCELADOS - ÁREA DE SAUDE
Proc. 199/99 Ariovaldo de Almeida, Proc.131/04 HF Holtz Filho ME.
DESATIVAÇÃO CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ÁREA DE SAUDE
Proc.161/07 Cássia Regina Cruz dos Santos.
DEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL – ÁREA DE SAÚDE
Prot. 1734/07 Proc. 1030/02 Severino Muniz de Oliveira Drogaria ME.
DEFERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ÁREA DE SAUDE
Prot. 1626/07 Proc. 277/02 Marcio Braga de Ávila – Emilio C.B. Cardoso, Proc. 462/2006 Paula Cristina de C.L. Duarte e Cordeiro – Mariana
B. Feichtemberguer.
DEFERIMENTO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ÁREA DE SAUDE
Prot. 1716/07 Proc. 050/06 Drogaria Itapetininga Ltda ME – Mário Carlos Sícari
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO
Proc. 290/07 Panificadora e Confeitaria Chaves – ME AIP nº 624.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Proc.267/07 Drogaria Itapetininga Ltda ME AIP nº 632, Proc. 313/07 Dayse M. Azevedo Lopes AIP nº 511,
Proc. 276/07 Terezinha Cyrineo de Carvalho ME AIP nº 274, Proc. 249/07 Benedito Tertuliano Machado AIP nº 558, Proc. 246/07 Alex Branco
Kupper ME AIP nº423, Proc.287/07 Nicanor Aparecido Rodrigues da Silva ME AIP n°542
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Proc. 303/07 Marcio Rolim de Medeiros Cirineu ME AIP nº 541. Proc.287/07 Nicanor Aparecido Rodrigues da Silva AIP n° 542.
DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTA
Proc. 0381/07 Fundação para Est. e Trat. Deformidades Crânio-Faciais FUNCRAF
Dr. Fábio dos Santos Nascimento
Diretor do Depto. De Vigilância Sanitária.
Itapetininga, 29 de Novembro de 2007.

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA/ SEPREM /Nº. 007, de 23 de Novembro de 2.007.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo nº. SEPREM / 000430/2007, RESOLVE
Artigo 1º Aposentar nos termos do Artigo 3°, da Emenda Constitucional nº. 47, de 06-07-2005, com proventos integrais, a partir de 12-11-2007,
a funcionária MARIA APARECIDA CALISTO, Diretora de Educação Básica, referência 05-F, lotado 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. 008, de 30 de Novembro de 2.007.
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga – SEPREM, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando as informações constantes do processo nº. SEPREM / 000426/2007, RESOLVE
Artigo 1º - Aposentar nos termos do Artigo 23, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4297, de 28-07-1999, a partir de 01-12-2007, a funcionária MARLENE
APARECIDA DOS SANTOS, Auxiliar de Serviço Educacional, Ref. 05-C, 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 Nº 303, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido de afastamento protocolado nesta Prefeitura Municipal através do Requerimento nº. 23.163, de 23 de novembro de 2007,
resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Elizete Aparecida Estanagel de Barros Celoto, Auxiliar de Educação, Ref. 07, lotada na
Secretaria da Educação, a partir de 3/12/2007.
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.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

PORTARIA Nº 304, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o pedido protocolado sob o nº. 22.773, de 13 de novembro de 2007, e
Considerando o Edital de Chamamento de 13 de novembro de 2007, publicado no Semanário Oficial de Itapetininga, no dia 17/11/2007, e
Considerando parecer do Setor Administrativo de Pessoal e do Setor de Recursos Humanos, resolve:
Art. 1º Exonerar, por abandono de cargo, o funcionário Emerson Batista Costa, Serviços Gerais, Ref. 03, lotado na Secretaria de Obras, a partir da
presente data, nos termos do artigo 19, do Decreto nº 295, de 15 de dezembro de 2006.
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.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

DECRETO Nº 371, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 5.123, de 28
de dezembro de 2006:
DECRETA
Art. 1º Fica aberto no Serviço de Previdência Municipal, um crédito no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), suplementar as
seguintes dotações orçamentárias:
CAT. FUNCIONAL
09.272.0301.2054 INATIVOS DA PREFETURA APÓS A LEI
CAT. ECONÔMICA 3.3.90.01
APOSENTADORIAS E REFORMAS R$ 220.000,00
CAT. FUNCIONAL
09.272.0032.2056 PENSIONISTAS SEPREM APÓS A LEI
CAT. ECONÔMICA 3.3.90.03
PENSÕES
R$ 320.000,00
TOTAL
R$ 540.000,00
Art. 2º O recurso para essa suplementação será a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
CAT. FUNCIONAL
99.999.9999.999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CAT. ECONÔMICA
9.9.99.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
R$ 540.000,00
TOTAL
R$ 540.000,00
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 sete dias de novembro de 2007.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO – 065/2007
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a candidata habilitada no Concurso Público nº 001/2005, para que compareça
munida dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 03 à 07 de dezembro de 2007, 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 manifestarem interesse na Contratação
pelo Regime Estatutário.
CARGO: SERVENTE - REF 03
NOME
CLASSIFICAÇÃO
RITA DE CASSIA QUEIROZ DE ALMEIDA
72º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 29 de novembro de 2007.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CHAMAMENTO – 066/2007
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca os candidatos habilitados no Concurso Público nº 001/2005, para que
compareçam munidos dos documentos exigidos no referido Edital, no período de 03 à 07 de dezembro de 2007, 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 manifestarem interesse na
Contratação pelo Regime Estatutário.
CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO - REF 07
NOME
CLASSIFICAÇÃO
JANAINA DE FATIMA DA SILVA
57º
REGIANE MEDEIROS DA SILVA
58º
ALVARO PEREIRA JUNIOR
59º
ELIAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
60º
O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 29 de novembro de 2007.
NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 305, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007.
ROBERTO RAMALHO TAVARES, Prefeito do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º Nomear em estágio probatório, a partir de 03 de dezembro de 2007, tendo em vista a classificação obtida no Concurso Público nº 01/2005,
devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado, a concursada:CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – REF 07
NOME
CLASSIFICAÇÃO
JANAINA MARIA DE ALMEIDA
21º
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.
MESSIAS FERREIRA LUCIO
Secretário de Gabinete
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA DO MEIO RURAL E ABASTECIMENTO
Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal
S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal
Paço Municipal “Joaquim Aleixo Machado”, nº. 1000 – Jd. Marabá – Itapetininga-SP
Cx. Postal 844 – CEP 18.213-900 – Tel: (15) 3376-9600 e (15) 3376-9618

Despachos – Out. 2007 / Nov. 2007
Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.
Alteração de Dados Cadastrais:
Proc. 15/07 – Guilhen & Guilhen LTDA – ME – Entreposto de Pescados.
Processo Indeferido (Art. 5º e 10º, Decreto Municipal nº 925/2000):
Proc. 03/07 – Egídio Antunes da Silva, Ref. Prazo.
Informe de Dados de Produção (Set. / Out. – 2007):
Proc. 13/07 e Proc. 14/07 – Interessado: Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Itapetininga e Região – COPPRIR.
Vistoria e Parecer Técnico:
Proc. 12/07 – Alessandro Rodrigues de Camargo – ME.
Médico Veterinário Eduardo Herkes Filho
CRMV-SP 18.657 – RG 33.860.416-9 – SSP –SP
Diretor do Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M. - Itapetininga

DEMONSTRATIVO DA RECEITAARRECADADAArt. 162 Constituição Federal

Período de 01 a 31 de Outubro de 2007

Campanha contra o câncer bucal
realiza mais de 150 atendimentos
A Prefeitura de Itapetininga realizou no
último sábado (dia 24) uma
Campanha de Prevenção e
Diagnóstico Precoce do
Câncer Bucal. Nesse dia,
foram feitos 178 atendimentos na Unidade Básica
de Saúde (UBS) Doutor
Genefredo Monteiro e nas
Unidades de Saúde da
Família (USFs) dos distritos do Rechã, Morro do
Alto, Tupi e Varginha.
Esta iniciativa foi
organizada pelo Departa-

mento de Saúde Bucal da
Secretaria da Saúde em
parceria com a Associação
Paulista de Cirurgiões
Dentistas (APCD). Ao todo, 30 pessoas, entre dentistas e auxiliares de consultório dentário, participaram da atividade. O empreendimento teve como
público-alvo adultos com
mais de 40 anos.
Além de realizarem
exames clínicos e prestarem orientações sobre
como fazer o auto-exame,

os profissionais envolvidos na campanha encaminharam 37 pacientes
para o Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO). Estes deverão ser
tratados pelos especialistas em estomatologia
(bió p s i a s e d i a g n ó s t i co de câncer bucal),
endodontia (canal),
periodontia (tratamento de gengiva) e
radiologia (radiografia) e pacientes com necessidades especiais.
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Itapetininga sedia encontro regional de Primeiras-damas

Itapetininga sediou
na última quinta-feira (dia
29) um encontro regional
de Primeiras-damas e Presidentes de Fundos Sociais. Participaram do

evento representantes de
24 cidades, além das Presidentes dos Fundos Sociais do Estado e Municipal. A reunião aconteceu
nas futuras instalações do

CEAMI – Centro de Atendimento à Melhor Idade.
Esta iniciativa teve por
objetivo gerar
um intercâmbio entre os
Fundos Sociais das cidades da região, conhecer os novos
projetos destinados a estes
municípios e
apresentar à Primeira-dama
do Estado os trabalhos
que já estão em andamento. Entre as atividades mostradas por Itapetininga destacam-se os cursos profis-

Prefeitura realiza campanha
no Dia Mundial de Luta contra AIDS

A Prefeitura de Itapetininga realiza no próximo
sábado (dia 1º) uma campanha educativa contra a
AIDS. A iniciativa acontecerá a partir das 7 horas no
Auto Posto Bandeirantes,
localizado no Jardim Bela
Vista, e marcará o Dia Mundial de Luta contra a
doença. Esta atividade,
organizada pela Vigilância
Epidemiológica, tem como
público-alvo caminho-

neiros que estejam de passagem pelo local.
Além de receberem
informações sobre a enfermidade e dicas de como evitá-la, os motoristas também
contarão com os serviços
dos profissionais do Departamento de Saúde Bucal,
que darão dicas para a higienização da boca.
De acordo com a
previsão, ainda devem participar desta campanha o

CREAS (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social), Conselho Tutelar, Delegacia da
Mulher e CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social). Estes serão
responsáveis por dar
orientações quanto à
prostituição infantil, legislação de proteção ao menor
contra estes crimes e sensibilização dos caminhoneiros contra a atividade.

sionalizantes e as instalações do CEAMI.
Durante o evento, a
Primeira-dama do Estado
anunciou o repasse de R$ 14
mil para o Fundo Social de 20
cidades da região com menos
de 100 mil habitantes. Os

municípios que não foram
contemplados nesta primeira
etapa deverão receber a
quantia no primeiro semestre de 2008, inclusive
Itapetininga.
A Presidente do Fundo Social do Estado também

aproveitou a ocasião para
apresentar alguns projetos,
tais como o Pedalando e
Aprendendo (que atua nas
áreas de educação e geração
de trabalho e renda) e o Verde
é Vida, que une educação,
saúde e meio ambiente.

