
as
si

na
tu

ra
 d

ig
ita

l

ANO I I I -  09 DE OUTUBRO DE 2019 - EDIÇÃO 192INFORMATIVO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

*



Página 209-OUT-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Simone Aparecida Curraladas dos Santos
Prefeita

Josué Álvares Pintor
Vice-Prefeito

José Carlos Cezar Damião
Sec. de Administração e Planejamento

Agostinho dos Santos Júnior
Sec. de Meio Ambiente

Roberto Soares Hungria Neto
Sec. de Cultura e Turismo

Arivaldo de Albuquerque
Sec. de Obras

Guilherme Luís Morelli
Sec. de Serviços Públicos

Mônia Cristine Rocha Meira Scudeler 
Sec. da Educação

Francisco Roberto Ferreira
Sec. de Esporte, Lazer e Juventude

Karen Graziela Pinheiro Marques
Sec. de Negócios Jurídicos e Patrimônio

Soraya Maria Pereira Pinto de Oliveira Giriboni
Sec. de Promoção Social

Solange Dionízia de Barros Oliveira
Sec. de Saúde

Walkyria Tavares Vieira de Andrades
Sec. de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento

Jeferson Rodrigo Brun
Sec. de Finanças

Bruno Brisola Casabona Castilho
Sec. de Trânsito e Cidadania

Carlos Eduardo Pagioro
Sec. de Governo
 
Carlos Alberto Antunes Soares
Sec. de Comunicação

Catarina Nanini Motta
Sec. de Segurança Pública

Sueli Aparecida Esteves
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

Itamar José Martins
Presidente

José Carlos Felipe de Almeida
Vice-Presidente

Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
1ª Secretário

Sidnei Teixeira Barbosa
2º Secretário

André Luiz Bueno 
Antônio Carlos Marconi
Antônio Etson Brun
Denise Franci Martins de Castro
Eduardo Vinicius Venturelli de Almeida Prando
Itamar José Martins
Jorge Cândido Ferreira
José Carlos Felipe de Almeida
José Eduardo Gomes Franco
Marcelo Nanini
Marcos dos Santos Silvério
Marcus Tadeu Quarentei Cardoso
Mario Carneiro Neto
Miguel Arcanjo Máximo de Jesus
Milton Nery Neto
Selma Aparecida Freitas de Moraes
Sidnei Teixeira Barbosa
Uanderson Clayton de Oliveira Moreira
Waldemir de Barros

Jornalista Resp.: Ana Claudia Cabanas MTB: 69811/SP
Textos: Ana Claudia Cabanas, Orestes Carossi e Aline Moura CONRERP: 4117
Arte e Diagramação: Matheus Mielly Inacio Furtado
Fotos: Ana Claudia Cabanas, Bruno Hilário, Fábio Campos e Dirceu Barros.
Colaboração: Matheus Meira, Andrea Vaz, Amaury Filho, Eduardo Françani, João Francisco,  Ana Carolina Almeida, Mônica Chirosa e Samara Costa Rodrigues

CÂMARA MUNICIPAL
DE ITAPETININGA

PREFEITURA DE
ITAPETININGA

Praça dos Três Poderes, 1000
Jd. Marabá

15 3376-9600

José Soares Hungria, 489
Jd.Marabá

15 3275-7600

semanariooficial.itapetininga.sp.gov.br

http://facebook.com/prefeituradeitapetininga
https://www.youtube.com/channel/UCLCvFTC0C0fP1P9W5-w1gtw
http://itapetininga.sp.gov.br
http://semanariooficial.itapetininga.sp.gov.br


Página 309-OUT-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Festa da Garotada, terá participação do artista 
plástico e contador de histórias, André Franco

Para celebrar o “Dia das Crianças”, a Prefeitura 
de Itapetininga está preparando uma tarde espe-
cial: a “Festa da Garotada”, projeto que oferece 
diversas atrações e atividades para crianças de 
todas as idades.

A festa será no dia 12 de outubro, à Praça Peixoto 
Gomide, das 13h às 17h.

O evento é gratuito e é resultado de uma ação 
multidisciplinar que conta com a participação das 
Secretarias da Cultura e Turismo, da Educação e 
de Esporte, Lazer e Juventude.

André Franco
André Franco é natural de Echaporã (SP) – uma 

cidade de 6.000 habitantes no interior do Estado 
–, conta que tudo começou com os primeiros de-
senhos na areia, ainda na infância. Depois, o pe-
daço de giz passou a colorir a calçada de casa, 
até que a trajetória do futuro artista plástico foi 
enriquecida com os lápis e as canetinhas de cor 
sobre o papel branco, os riscos de carvão, as co-
res de pastel e as primeiras pinceladas com tinta 

a óleo sobre a tela – sua verdadeira paixão.
André pode ser considerado um homem de 

sorte, já que encontrou duas paixões nessa vida 
– a arte e a contação de histórias. Durante oito 
anos, foi voluntário no Hospital das Clínicas 
(HC) de Curitiba. “Comecei trabalhando com 
crianças, mas depois descobri que os adultos 
internados precisavam talvez até mais des-
sa atenção. Isso porque os pequenos sempre 
têm acompanhantes nos quartos, enquanto 
os mais velhos, muitas vezes, ficam sozinhos”, 
explica.

Como contador, seu objetivo era levar às 
pessoas fragilizadas cultura, educação, cari-
nho e alegria, além de incentivar o hábito da 
leitura. Depois que se mudou de Curitiba para 
Echaporã, seu trabalho nessa área continuou. 
Ele criou um workshop e passou a viajar para 
outras cidades ensinando voluntários a trans-
formar vidas por meio da contação de histó-
rias.

CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE
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DECRETO Nº 1.938, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019.
“Abre o crédito adicional no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e dá ou-

tras providências”.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita Municipal do Município de 

ITAPETININGA, Estado de São Paulo no uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o 
artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento De Orçamento e Finanças Crédito Especial no valor de R$  

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), autorizado pela Lei 6349 de 04/09/2018, destinado 
ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, 
econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Operação de 
Crédito, no valor de R$ 1.425.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil reais), das dota-
ções do orçamento municipal vigente.
Art. 3º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de 

Dotação, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), das seguintes dotações do orçamento 
municipal vigente:

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos quatro dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.458, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Ementa e o art. 1º da Lei Municipal nº 6.428, de 15 de julho de 2019, que dispõe sobre a de-

nominação de Pastor Djalma Manoel do Espírito Santo à via pública sem denominação localizada 
no Bairro Residencial Nascentes.
(Projeto de Lei nº 101/2019, de autoria do vereador André Luiz Bueno.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º A Ementa da Lei Municipal nº 6.428, de 15 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Dispõe sobre a denominação de Pastor Djalma Manoel do Espírito Santo à via pública sem deno-

minação localizada no loteamento Chácara Barro Branco.”
Art. 2º O art. 1º da Lei Municipal nº 6.428, de 15 de julho de 2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
“Art. 1º Passa a denominar-se Pastor Djalma Manoel do Espírito Santo, a antiga Rua 8, localizada 

no loteamento Chácara Barro Branco, com início na avenida Marginal (Lado B) e fim na Rua 14, 
com largura mínima de 9,00 metros e extensão de 168,00 metros.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-

rio.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos oito dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.459, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Ementa e o art. 1º da Lei Municipal nº 6.429, de 15 de julho de 2019, que dispõe sobre a 

denominação de Pastor Jessé Marques da Silva à via pública sem denominação localizada no Bairro 
Residencial Nascentes. 
(Projeto de Lei nº 102/2019, de autoria do vereador André Luiz Bueno.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Art. 1º A Ementa da Lei Municipal nº 6.429, de 15 de julho de 2019, passa a vigorar com a 

seguinte redação:
“Dispõe sobre a denominação de Pastor Jessé Marques da Silva à via pública sem denominação 

localizada no loteamento Chácara Barro Branco.”
Art. 2º O art. 1º da Lei Municipal nº 6.429, de 15 de julho de 2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
“Art. 1º Passa a denominar-se Pastor Jessé Marques da Silva, a antiga Rua 9, localizada no lotea-

mento Chácara Barro Branco, com início na avenida Marginal (Lado B) e fim na Rua 15, com largu-
ra mínima de 9,00 metros e extensão de 157,00 metros.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-

rio.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos oito dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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LEI Nº 6.460, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Ementa e o art. 1º da Lei Municipal nº 6.437, de 15 de julho de 2019, que dispõe sobre a de-

nominação de Sidney Leite da Silva à via pública sem denominação localizada no Bairro Residencial 
Nascentes. 
(Projeto de Lei nº 103/2019, de autoria do vereador André Luiz Bueno.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Ementa da Lei Municipal nº 6.437, de 15 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

redação:
“Dispõe sobre a denominação de Sidney Leite da Silva à via pública sem denominação localizada 

no loteamento Chácara Barro Branco.”
Art. 2º O art. 1º da Lei Municipal nº 6.437, de 15 de julho de 2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
“Art. 1º Passa a denominar-se Sidney Leite da Silva, a antiga Rua 10, localizada no loteamento 

Chácara Barro Branco, com início na avenida Marginal (Lado B) e fim na Rua 15, com largura míni-
ma de 9,00 metros e extensão de 129,00 metros.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-

rio.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos oito dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.461, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Ementa e o art. 1º da Lei Municipal nº 6.356, de 7 de novembro de 2018, que dá o nome do 

senhor Walter de Barros à rua localizada no Loteamento Residencial Nascentes, no Município de 
Itapetininga. 
(Projeto de Lei nº 104/2019, de autoria do vereador Waldemir de Barros.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A Ementa da Lei Municipal nº 6.356, de 7 de novembro de 2018, passa a vigorar com a se-

guinte redação:
“Dá o nome do senhor Walter de Barros à rua localizada no loteamento Chácara Barro Branco, no 

Município de Itapetininga. ”
Art. 2º O art. 1º da Lei Municipal nº 6.356, de 7 de novembro de 2018, passa a vigorar com a seguin-

te redação: 
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“Art. 1º Passa a denominar-se Rua Walter de Barros, a Rua 6, localizada no loteamento Chácara 
Barro Branco, com início na avenida 2 (lado B), e com término na Avenida Marginal (lado A), com 
largura mínima de 14,00 metros e extensão de 196,05 metros.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-

rio.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos oito dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.462, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a denominação de Isabel Silveira Sampaio à via pública sem denominação localizada 

na Chácara Barro Branco, e dá outras providências. 
(Projeto de Lei nº 110/2019, de autoria da vereadora Denise Franci Martins de Castro.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Isabel Silveira Sampaio, a antiga rua 13, localizada na Chácara 

Barro Branco, com início na Rua Walter de Barros e fim na Rua 7, com largura de 9 metros de leito 
carroçável e 5 metros de calçada e extensão de 100 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos oito dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.463, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre denominação de Luiz Gonzaga de Medeiros à Área Institucional I, no loteamento 

Morada do Sol, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 113/2019, de autoria do Vereador José Eduardo Gomes Franco.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
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Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Luiz Gonzaga de Medeiros, a atual Área Institucional I, localizada 

no Loteamento Morada do Sol, situada entre as Ruas: Alice de Camargo Rosa, Profº João Ayres de 
Camargo, Rubens Custódio e Antônio Fernandes da Silva com área de 1538,61 m².
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos oito dias de outubro de 2019.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

EDITAL DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA N.º 09/2019 
OBJETO: SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM EXPLORAR A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O 

EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES - SECRETARIA DE CULTURA 
E TURISMO. As empresas interessadas em explorar a praça de alimentação durante o evento ani-
versário da cidade na Praça dos Três Poderes, durante o Aniversário de 249 anos de Itapetininga, 
deverão protocolar os envelopes n.º 01 – Propostas e n.º 02 – Documentos de Habilitação no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapetininga, localizada à Praça dos Três Poderes, 1.000 – Jd. 
Marabá, até às 10:00 horas do dia 21 de outubro de 2019, sendo que a abertura do envelope ocorrerá 
no mesmo dia às 10:30 horas, na sala de Pregão da Prefeitura de Itapetininga, andar térreo, no Paço 
Municipal, n.º 1000, com a presença de representante(s) da(s) Empresa(s) e demais pessoas que 
desejarem participar. 

EDITAL DE ABERTURA DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 10/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 48631/2019 SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para realização do evento denominado “50ª EXPOAGRO” 
(Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Itapetininga) com previsão de ocorrer durante os 
dias 11 a 21 de abril de 2020 como também os shows artísticos. TIPO DE LICITAÇÃO: Melhor Proposta. 
DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS INTERESSADAS: Dia 
21/10/2019, às 9h:00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações, localizada no tér-
reo do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes, n.º 1.000, Jardim Marabá, na Cidade de Itapetininga. 
LOCAL PARA CONSULTA DO EDITAL: O edital na íntegra estará disponível através do site: www.
itapetininga.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

EXTRATOS DE AJUSTES FIRMADOS -2019
RECURSO MUNICIPAL

EXTRATO 
TERMO ADITIVO Nº 02/2019 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2017

Convenente: Prefeitura do Município de Itapetininga – Secretaria Municipal da Promoção Social.
Conveniada: Instituição Nosso Lar
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional – criança e adolescente  
Valor: R$ 18.400,00
Vigência : 04 meses

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2019

A Prefeitura do Município de Itapetininga, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, 
torna público o presente Edital para apresentação de propostas técnicas, de Organizações da 
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, devidamente inscritas no CMDCA- Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e no CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, volta-
das a adolescentes e jovens de 13 a 17 anos e 11 meses, através do desenvolvimento de atividades em 
grupos, atendendo preferencialmente os beneficiários encaminhados pelos CRAS e CREAS, oriun-
dos de famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, beneficiá-
rias de Programas de Transferência de Renda, egressos de medida socioeducativa de internação ou 
em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, visando o estabelecimento 
de Termo de Colaboração para o exercício de 2020, atendendo os termos da Lei nº 13.019/2014, al-
terada pela Lei 13.204/2015 e do Decreto Municipal nº 1623, de 02 de Maio de 2017 e demais dispo-
sições legais e regulamentares aplicáveis.
O conteúdo completo deste Edital de Chamamento Público para o encaminhamento de projetos es-

tará disponível no endereço eletrônico site: www.itapetininga.sp.gov.br, a partir do dia 12/10/2019.
As propostas deverão ser entregues na Secretaria de Promoção Social, Rua Benjamim Constant, nº 

327, de segunda a sexta-feira a partir das 09:00 às 16:00 até o dia 12/11/2019.

 

Itapetininga (SP), 12 de outubro de 2019.

         

SORAYA MARIA PEREIRA PINTO DE OLIVEIRA GIRIBONI                   DANIEL MOSCA
                     SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL                                                                                 PRESIDENTE DO CMDCA
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019

I – DO OBJETIVO
1. O presente Chamamento Público tem por objetivo a promoção de espaço de convivência para 

adolescentes e jovens, através de atividades que contribuam para a sua atuação proativa em seus 
processos pessoais, em seu meio social e no desenvolvimento de competências para o mundo do 
trabalho, conforme detalhado no Item II – “Conteúdo das Propostas”.

II – CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
1. As propostas técnicas deverão ser desenvolvidas por meio de atividades múltiplas e variadas, 

divididas em sub faixas etárias: de 13 a 14 anos e 11 meses e de 15 a 17 anos e 11 meses, ambos os 
sexos, através de uma grade de atividades composta por quatro módulos. As atividades serão reali-
zadas em dias úteis, totalizando, no mínimo, 06 (seis) horas semanais, por grupo formado, abran-
gendo tanto o desenvolvimento dos temas propostos nos módulos seguintes, quanto as atividades 
complementares correspondentes ao módulo, de forma continuada. Os grupos serão formados 
com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) participantes, ofertando atendimento para, no 
mínimo, 40 (quarenta) usuários. 

2. Módulos a serem desenvolvidos por faixa etária:
•Adolescentes de 13 a 14 anos e 11 meses 

MÓDULO 1
Cidadania: Promover atividades e ações que possibilitem aos adolescentes e jovens o desenvolvi-

mento e experiências de práticas coletivas de interesse público na comunidade em que estão inse-
ridos, sensibilizando-os para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política do seu 
meio social.
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MÓDULO 2 
Linguagem e Comunicação: Desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade 

social e que motivem a manifestação de posições e visões do mundo.  

MÓDULO 3
Competências para o Mundo do Trabalho: Promover atividades e ações que introduzam conheci-

mentos do mundo do trabalho e desenvolvimento de habilidades gerais e capacidades transversais 
úteis à vida profissional.

MÓDULO 4 
Saúde/Autocuidado: Desenvolver ações, atividades e debates com conteúdos relacionados à pro-

moção de saúde e autocuidado, promovendo a participação dos adolescentes em ações educativas. 
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•Adolescentes de 15 a 17 anos e 11 meses 

MÓDULO 1
Cidadania: Promover atividades e ações que possibilitem aos adolescentes e jovens o desenvolvi-

mento e experiências de práticas coletivas de interesse público na comunidade em que estão inse-
ridos, sensibilizando os para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política do seu 
meio social.

MÓDULO 2 
Comunicação e Linguagem: Desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade 

social, que motivem a manifestação de posições e visões do mundo.
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MÓDULO 3
Mundo do Trabalho – Promover atividades e ações que introduzam conhecimentos do mundo do 

trabalho e desenvolvimento de habilidades gerais e capacidades transversais úteis à vida profissio-
nal.

MÓDULO 4 
Saúde/ Auto Cuidado: Desenvolver ações, atividades e debates com conteúdos relacionados à pro-

moção de saúde e prevenção, promovendo a participação dos adolescentes em ações educativas.

3. Entre as atividades, sugere-se o desenvolvimento de ações complementares como: sessões de 
cinema para a reflexão e debate dos temas abordados; gincanas desportivas e culturais; brincadei-
ras tradicionais e dinâmicas de grupo; passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer e cívicos; 
atividades de arte com materiais recicláveis; atividades de pintura e escultura; confecção artesanal 
de instrumentos musicais; atividades com música; danças populares; jogos de tabuleiro; atividades 
com produção de texto; atividades voltadas para educação ambiental e orientação vocacional; en-
tre outras.
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4. Para o encerramento de cada módulo, os participantes deverão decidir coletivamente sobre 
a produção de atividade como forma de expressão dos saberes adquiridos dentro do conteúdo do 
módulo, por meio de: teatro, produção de vídeo, exposição de fotos, mural, jornal ou artigo, inter-
venção em espaços da comunidade, entre outras. 

5. As Organizações da Sociedade Civil, nos termos do presente Edital de Chamamento Público, 
deverão assumir explicitamente em suas propostas e cumprir no decorrer da parceria as seguintes 
exigências operacionais:
a. As atividades deverão ser desenvolvidas de forma ininterrupta durante o ano, não prevendo 

recesso ou férias, uma vez que a proposta deste Edital, bem como a característica do público aten-
dido e do Plano de Trabalho, não seguem o calendário escolar. 
b. A proposta técnica deverá ser desenvolvida no formato anual.  
c. Articulação, primeiramente, com os órgãos vinculados à Secretaria de Promoção Social: CRAS, 

CREAS e Conselho Tutelar, para a oferta das vagas em caráter preferencial, considerando a priori-
dade do atendimento. 
d. Desenvolver a vigilância integral dos direitos de seus beneficiários, encaminhando ao CRAS, 

ao CREAS, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público ou a outro órgão competente qualquer sus-
peita fundada de violação de qualquer direito, especialmente dos adolescentes e jovens atendidos.
e. Estabelecer formas de relacionamento Institucional e permanente com as escolas freqüenta-

das pelos adolescentes e jovens, a fim de acompanhar o desempenho escolar através de reuniões 
periódicas com a unidade escolar.
f. As atividades deverão ser acompanhadas por meio de indicadores, que deverão constar explici-

tamente na proposta; incluindo necessariamente os seguintes:
- Percentual de vagas preenchidas no Programa durante o ano - Meta: 100% 
- Percentual médio de famílias de adolescentes e jovens que participam das ações (reuniões e/ou 

rodas de conversas) desenvolvidas pela entidade - Meta: 80% 
- Percentual de reinserção e permanência dos adolescentes e jovens no sistema educacional – 

Meta 100%
- Percentual de adolescentes e jovens inseridos no Cadastro Único para Programas do Governo 

Federal – Meta 100%

6. Provisões:
•Ambiente físico: Sala (s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades específicas para 

o desenvolvimento das propostas e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, 
conservação, privacidade, salubridade, limpeza em todos seus ambientes. O ambiente físico ainda 
poderá possuir outras características de acordo com a regulação específica do serviço;
•Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do 

serviço tais como: mobiliário, computadores, entre outros.
•Materiais Socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos entre outros necessários ao 

desenvolvimento do projeto.
•Recursos Humanos - Equipe mínima de referência:
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ANEXO- I
1. As propostas deverão ser apresentadas conforme os seguintes itens descritos:
- Identificação do projeto (dados da entidade: nome, endereço, telefone, e-mail, responsável legal 

da entidade e o responsável técnico do projeto)
- Tipo de serviço;
- Diagnóstico da realidade do objeto e das atividades do Plano de Trabalho, devendo ser demons-

trado o nexo entre essa realidade e as atividades a serem desenvolvidas; 
- Justificativa;
- Público alvo;
- Objetivo geral;
- Objetivos específicos;
- Atividades a serem desenvolvidas;
- Metodologia;
- Metas (descrição pormenorizada de metas quantitativas mensuráveis a serem atingidas e de ati-

vidades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou 
obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 
- Sistema de monitoramento e avaliação (critérios a serem utilizados na percepção do atendimento 

das metas: quantitativas e qualitativas, as formas de acompanhamento e avaliação);
- Cronograma de execução (especificar por módulos as atividades a serem desenvolvidas conten-

do: período de execução, carga horária, dias de execução, os profissionais envolvidos e o nome do 
responsável técnico);
- Cronograma de desembolso. 

ANEXO II - NORMAS PARA O ENVIO DAS PROPOSTAS:
1. Todos os documentos deverão ser entregues em meio impresso, em mãos, no Departamento 

de Vigilância Social, na Secretaria de Promoção Social, não sendo considerada válida qualquer pro-
posta que seja encaminhada em forma eletrônica (e-mail, pen drive etc.) ou enviada pelo serviço de 
correio. 
2. Após o recebimento dos documentos, não será permitida a inclusão de qualquer outro, tam-

pouco substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
3. As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado, que deverá estar identificado com 

os seguintes dizeres: “Chamamento Público nº 01/2019 – PMI/SPS” e nome e endereço completos 
da sede da Organização Proponente. Conforme modelo abaixo: 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019
ENVELOPE DE PROPOSTA

Nome da Proponente: ..............................................................
Endereço Completo: ..................................................................

4. Os envelopes deverão conter, no mínimo, os seguintes documentos, que deverão ser entregues 
em 03 (três) vias: 
a) Proposta Técnica; 
b) Cópia de registro no CMDCA e do CMAS;
c) Cópia de registro no CEBAS, caso possua;
d) Comprovante de contrato de trabalho da equipe de referência vinculada ao Projeto;
e) Declaração de Sustentabilidade descrevendo se a Organização tem outras fontes de recursos e/

ou apoio institucional; se tem espaço físico próprio que deverá ser comprovado através de: escri-
tura, cessão, locação e alvará de funcionamento da Prefeitura e se o espaço é mantido pela própria 



Página 1809-OUT-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Organização. 
f) Cópia do Estatuto Social da Organização da Sociedade Civil
g) Cadastro Ativo, de no mínimo 03 (três) anos, comprovados por meio de documentação emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ.
Uma vez protocolada a entrega do envelope, os documentos nele contidos não serão devolvidos à 

Organização Proponente, em hipótese alguma, devendo os mesmos ficarem arquivados na sede da 
Secretaria de Promoção Social, até a data da sua abertura, que será feita por membros da Comissão 
de Seleção, em reunião a ser realizada no dia 13.11.2019, na qual será verificado se todos os docu-
mentos previstos neste Chamamento Público foram entregues, devendo ainda, constar em ata os 
nomes das organizações proponentes.
Uma via da documentação, após aprovação da parceria, juntamente com a emissão do parecer 

técnico, será enviada ao CMDCA, devendo ser de subsídio ao monitoramento, avaliação e controle 
social dos serviços prestados.

III – FINANCIAMENTO
1. A participação da Organização da Sociedade Civil no Chamamento Público não acarretará em 

nenhuma hipótese obrigação da Administração Pública em cofinanciar o projeto, apenas a qualifi-
cará para o processo de análise pela Comissão de Seleção.
2. O financiamento do projeto será parcial, e os recursos poderão ser aplicados em:
a) Recursos humanos, em consonância com a legislação trabalhista vigente, para o funcionamento 

dos grupos, contratação de profissionais relacionados ao desenvolvimento das propostas técnicas 
contidas neste chamamento;
b) Material didático;
c) Material para as atividades;
d) Gêneros alimentícios;
e) Material Pedagógico;
f) Material de limpeza e higiene;
g) Transporte e combustível necessário ao desenvolvimento de atividades, desde que comprove 

que o veículo seja de patrimônio da entidade, sendo ainda excluídas as despesas com deslocamento 
dos trabalhadores entre residência e local de trabalho;
h) Subsídios para transporte dos beneficiários e familiares para participarem nas atividades, quan-

do for o caso;
i) As despesas com água, luz, telefone, poderão ser aplicadas desde que sejam no endereço do local 

de desenvolvimento das atividades, cujo o valor não ultrapasse 15% do valor total da parceria e que:
•Sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto;
•Tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria com a 

Secretaria de Promoção Social;
  

IV- COMISSÃO DE SELEÇÃO
1. Para análise das propostas, a PMI/SPS constituiu uma “Comissão de Seleção” através da Portaria 

nº491, de 04 de outubro de 2019, que terá como competência processar e julgar o Chamamento, em 
todas as fases, habilitar, analisar, selecionar, verificar documentos, emitir parecer técnico e homo-
logar as propostas técnicas nos prazos previstos.
2. A Comissão é composta por 03 (três) servidores efetivos da Secretaria Municipal de Promoção 

Social. 
3. Os trabalhos da Comissão terão início a partir da reunião de abertura de envelopes e estarão 

encerrados com a emissão do parecer técnico.
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4. A Comissão apresentará seus pareceres ao CMDCA até 02.12.2019, que convocará reunião que 
terá como pauta a discussão e deliberação sobre o parecer técnico, devendo aprovar recomenda-
ção ao Órgão Gestor para o estabelecimento de Termo de Colaboração, sendo a decisão do plenário 
na referida reunião irrecorrível. 

V- CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO, ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
1. Serão habilitados os planos de trabalho: 
a) Apresentados no prazo deste Edital, e com toda a documentação exigida; 
b) Apresentados por Organização da Sociedade Civil cujo estatuto social demonstre a ausência 

de fins lucrativos e finalidade estatutária compatível com o objeto pleiteado, bem como a existência 
de Conselho Fiscal ou órgão correspondente; 
c) Serão desabilitadas as propostas técnicas que não apresentarem uma metodologia (como o 

projeto será realizado para o cumprimento dos objetivos descritos) adequada, clara e coerente ao 
objeto proposto; 

2. Após a habilitação, o(s) plano(s) de trabalho serão verificados e atribuídos pontos na análise 
dos seguintes itens: 

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS 
Coerência da Justificativa: Se o diagnóstico esteja de acordo com a realidade, e o objetivo geral do 

plano esteja de acordo com a demanda apontada pelo diagnóstico, bem como nexo entre essa re-
alidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. Se há importância do projeto dentro 
do contexto local. 
Viabilidade dos Objetivos e Metas: Se os objetivos específicos são viáveis e exequíveis. Se as metas 

estão de acordo com o solicitado pelo Chamamento. 
Consonância com os Objetivos Propostos: Se os objetivos estão de acordo com o estabelecido pela 

Resolução nº 109/2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e por este Edital.
Metodologia e Estratégia de Ação: Se o projeto demonstra clareza na forma como vai se desenvol-

ver; deve descrever o caminho escolhido, os métodos, técnicas e estratégias pensadas para cada 
objetivo proposto. 
Indicadores para Acompanhamento e Avaliação: Se os indicadores apresentados demonstram ca-

pacidade de avaliação, aprimoramento e evolução de qualidade no decorrer do projeto.
Viabilidade de Execução: Se o projeto demonstra proximidade com a realidade do território; se há 

coerência metodológica que viabilize a execução do projeto. 
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Relevância e Inovação do Projeto: Se a proposta causará impacto no território e se traz novas for-
mas de atuações e relações sociais dentro da comunidade ou público alvo do projeto.
Sustentabilidade da Organização: Se a Organização apresenta quadro de recursos humanos com 

vínculos trabalhistas (percentual de funcionários pagos com recursos próprios e percentual dos 
que serão pagos através da parceria); se tem outras fontes de recursos e/ou apoio institucional; se 
tem espaço físico próprio; se o espaço é mantido pela própria Organização;
Localização e Infraestrutura Física: Se a organização apresenta local e infraestrutura física ade-

quada para o desenvolvimento. 
As OSC obedecerão aos critérios de classificação, atendendo ordenadamente e prioritariamente, 

ao estabelecido no Quadro de Critérios de Avaliação deste presente Edital.
a) A nota final corresponderá a soma dos pontos obtidos em cada um dos itens, sendo a pontua-

ção máxima de 18 (dezoito) pontos e a mínima 09 (nove) pontos 

3. Os casos de empate serão analisados de acordo com os seguintes critérios: 
a) Maior nota no item de Metodologia e Estratégia de Ação; 
b) Experiência comprovada no desenvolvimento de projetos do respectivo objeto; 

4. A análise e seleção das propostas relativas ao Chamamento Público terá como competência 
a emissão de parecer técnico, após verificação da documentação encaminhada. A organização 
proponente deverá ainda estar em consonância com a legislação relacionada à Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS e ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS e com o diagnóstico da 
realidade e o conteúdo programático estabelecido no Chamamento.

5. Viabilidade Financeira para Execução         
a)  Se a proposta apresenta ampla coerência entre a previsão de custeio com o conteúdo dos ser-

viços a serem prestados;
b)  Se a proposta não está em consonância com o princípio da economicidade, necessitando de 

consideráveis ajustes financeiros ou da captação de recursos junto a outras fontes de financiamen-
to ainda não garantida, inviabilizando sua imediata implementação. 

VI- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS
Analisada a documentação exigida no Edital, a Prefeitura Municipal de Itapetininga através da 

Secretaria de Promoção Social divulgará os nomes dos aprovados, por meio de publicação de ato 
específico na Imprensa Oficial e no Site do Município até 23.11.2019;
Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamen-

tadas e por escrito até o dia 26.11.2019, para a Secretaria de Promoção Social que poderá reconsi-
derar;
O recurso limitar-se-á as questões de seleção, considerando exclusivamente o Plano de Trabalho 

apresentado no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado em fase do recurso;
Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos;
Não serão aceitos documentos e recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos 

padrões e prazos estabelecidos neste Edital;
Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios;
Decidido sobre os recursos interpostos, o resultado final do processo de seleção de projetos será 

divulgado na imprensa oficial do município e no site da Prefeitura Municipal de Itapetininga;
A eventual celebração do cofinanciamento dar-se-á com as Organizações da Sociedade Civil sele-

cionadas e até o limite de recursos financeiros disponíveis pelo órgão concedente.
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VII- DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES PARA A OSC
 1. É obrigação da OSC quanto à execução do objeto da parceria:
a) Movimentar os recursos repassados em conta corrente específica e em instituição financeira 

oficial, preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
b) Comprovar as Normas e Regulamentos que serão utilizados para os processos de Compras e 

Serviços.
c) Apresentar a prestação de contas financeira e os relatórios técnicos para efeito de monitora-

mento e avaliação na forma exigida pelo TCE-SP;
d) Manter em arquivo os documentos originais relativos à prestação de contas dos recursos pelo 

prazo de 10 (dez) anos;
e) Publicizar as despesas financeiras, vinculadas ao recurso público, em sítio eletrônico, a ser 

disponibilizado pela Administração Pública, atendendo ao art. 65, da Lei 13.019/2014;
f) Divulgar na internet e em mural de fácil acesso, em locais visíveis de suas sedes sociais e 

dos estabelecimentos em que exerça suas ações o extrato da parceria, na forma do art. 11 da lei 
13.019/2014;

2.  É vedado com recursos públicos repassados, vinculados ao objeto deste edital: 
a) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, 

exceto se previsto em lei específica e na lei de diretrizes orçamentária;
b) Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente apro-

vada a adequação do plano de trabalho pela Administração Municipal;
c) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida 

no plano de trabalho;
d) Transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou quaisquer 

OSC congêneres;
e) É vedada a terceirização das atividades previstas no Plano de Trabalho;   

3. É vedado ainda, com recursos públicos repassados, realizar despesas com:
a) Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos 

fora dos prazos;
b) Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da 

parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação pessoal, das quais não constem no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
c) Pagamento de pessoal contratado pela proponente que não atendam às exigências do art. 46 

da Lei Federal nº 13.019/2014;
d) Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas 

físicas;
e) Aquisição de bens patrimoniais (edificação, veículo, mobiliário, equipamentos de informática 

e outros);
f) Pagamento de despesas não constante no Plano de Trabalho;
g) Realizar despesa em data anterior e posterior a vigência do instrumento;
h) Pagamento a qualquer título a servidor ou empregado público integrante de quadro de pes-

soal de órgão ou entidade pública da administração direta e indireta, por serviços de consultoria e 
assistência técnica, salvo hipóteses previstas em leis específicas;
i) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para a finalidade diversa da estabele-

cida no projeto.
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VIII- DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Por intermédio da Comissão de Monitoramento e Avaliação, devidamente nomeada pela Portaria 

nº 492, de 04 de outubro de 2019; da Comissão de Análise, Avaliação e Homologação das Prestações 
de Contas, nomeada pela Portaria nº 211, de 13 de março de 2017 e do Gestor das Parcerias vincu-
ladas a Secretaria de Promoção Social, nomeado pela Portaria nº 353, de 06 de julho de 2017, desig-
nados pelo Poder Executivo, é obrigação da Administração Pública: 
Realizar avaliações periódicas, visitas, comunicações escritas e outras atividades correlatas, sendo 

ainda toda e qualquer intercorrência registrada em relatórios anexados a documentação da entida-
de;
Emitir relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, no mínimo semestralmente;
Emitir parecer conclusivo anual ao final da parceria, sobre a conformidade do objeto e os resulta-

dos alcançados durante a execução do Termo de Colaboração;
Homologar o monitoramento e avaliação da execução do(s) serviço(s) realizado(s), vinculado(s) 

ao objeto da política municipal de assistência social, à luz da proposta de trabalho apresentada 
pela Organização selecionada e acrescida dos elementos constantes do parecer da Área Técnica de 
Supervisão da SMPS, nos termos da legislação em vigor;
Disponibilizar e repassar os recursos vinculados a presente parceria, comprovada a regularidade 

do objeto;
Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à Organização, 

fiscalizando o adequado uso da verba e o cumprimento das cláusulas da parceria;
Aplicar sanções administrativas quando verificar que a execução da parceria está em desacordo 

com o Plano de Trabalho e com as normas deste Edital, garantida a prévia defesa. 

IX – DA REVOGAÇÃO DO EDITAL 
O presente processo de Chamamento Público poderá ser revogado por razões de interesse público 

ou da Administração, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes 
e suficientes para justificar sua revogação.

X – CRONOGRAMA DAS FASES DO CHAMAMENTO PÚBLICO

XI – DISPOSIÇÕES FINAIS
A efetivação do cofinanciamento de cooperação técnica e financeira, dependerá de disponibili-

dade orçamentária e financeira do Órgão Gestor, e dos demais aspectos relacionados à legislação 
vigente;
Em caso de desistência, a qualquer tempo, após a entrega da documentação solicitada, de partici-

pação do processo desencadeado pelo presente Chamamento Público, a Organização da Sociedade 
Civil deverá se manifestar em documento firmado pelo responsável da organização proponente, 
que deverá ser encaminhado ao CMDCA e ao Órgão Gestor;
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Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das regras e 
condições previstas neste Edital;
O dirigente da OSC é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na desclassificação do projeto e na imediata desconsideração 
da intenção de firmação do termo de colaboração, bem como a adoção, se for o caso, das medidas 
cabíveis para a responsabilização, inclusive penal;
Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município não será responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
deste Chamamento Público;
A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos através da parceria não gera vín-

culo trabalhista com a Administração Pública, nem tampouco a inadimplência da OSC em relação 
aos encargos trabalhistas não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do termo de colaboração ou restringir a sua execução;
A simples formalização da entrega da proposta implica o perfeito entendimento e aceitação, pelo 

proponente, de todos os termos deste Edital, e se submetem às seguintes condições: 
a) Que tomou conhecimento de todas as informações e locais para o cumprimento das obrigações 

relacionadas ao objeto do chamamento público; que com o mesmo está perfeitamente definido, e 
que tem a exata compreensão da futura execução do objeto;
b) Que assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução do objeto que está sendo chama-

do à parceria, se for vencedora, e adere plenamente aos termos do presente Edital como integrante 
do Termo de Colaboração;
c) Que assegura que inexiste impedimento legal para celebrar parceria com a Administração 

Pública;
d) Que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
e) A organização proponente se compromete a estar representada em todos os eventos e/ou pales-

tras, cursos proferidos pela Secretaria de Promoção Social, cujo propósito seja a qualificação pro-
fissional e a busca pela excelência no serviço prestado.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e in-

cluir-se- á o do vencimento;
A parceria celebrada na forma prevista terá vigência por até 12 (doze) meses, podendo ser prorro-

gada a critério da Administração;
O presente edital encontra-se disponível gratuitamente pela Internet, no endereço www.itapeti-

ninga.sp.gov.br e é de inteira responsabilidade do interessado, acompanhar as informações e os 
resultados divulgados na Imprensa Oficial e no Site do Município de Itapetininga;
Os casos não previstos neste Chamamento Público serão resolvidos pelo Órgão Gestor que deverá, 

respeitada a legislação vigente, consultar o CMDCA;
O resultado final do processo de Chamamento Público será dia 30/11/2019;
O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 

Foro de Itapetininga, Estado de São Paulo.

Itapetininga (SP), 12 de outubro de 2019.

SORAYA MARIA PEREIRA PINTO DE OLIVEIRA GIRIBONI                       DANIEL MOSCA
                       SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL                                                                                  PRESIDENTE DO CMDCA
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS PROJETOS APROVADOS
Relação de Documentos para a celebração de Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal 

de Itapetininga – Secretaria Municipal de Promoção Social:
• CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL REGISTRADO, BEM COMO SUAS ALTERAÇÕES;
• CÓPIA DA ATA DE ASSEMBLÉIA E POSSE DA ATUAL DIRETORIA;
• CÓPIA DO CNPJ;
• CÓPIA DO CPF E RG DO REPRESENTANTE LEGAL;
• CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL;
• CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA ESTADUAL;
• CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA MUNICIPAL;
• CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL;
• CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA-FGTS;
• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSS;
• CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A JUSTIÇA DO TRABALHO;
• CERTIDÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE- HABILITAÇÃO DO CONTADOR DA 

ENTIDADE;
• CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE – CEBAS /OU PROTOCOLO DE ENTRADA DE 

SOLICITAÇÃO;
• CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CMDCA E CMAS CONSELHO DA CRIANÇA E CONSELHO 

DE ASSISTÊNCIA; 
• COMPROVANTE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; 
• DECLARAÇÃO DE QUE O QUADRO DIRETIVO DA OSC, NÃO POSSUI PARENTESCO DE ATÉ 2º 

GRAU, INCLUSIVE POR AFINIDADE, COM AGENTES POLÍTICOS DO PODER MUNICIPAL OU DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA 
MESMA ESFERA GOVERNAMENTAL OU RESPECTIVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, BEM COMO 
PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE; 
• CERTIDÃO INDICANDO OS NOMES E CPFs DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS FISCAL DA OSC, 

PERÍODOS DE ATUAÇÃO; 
• DECLARAÇÃO ATUALIZADA ACERCA DA CONTRATAÇÃO OU NÃO DE EMPRESA (S) PERTECENTES 

A PARENTES ATÉ 2º GRAU, INCLUSIVE POR AFINIDADE, DE DIRIGENTES DA CONVENIADA, OU 
DE AGENTES POLÍTICOS DO PODER MUNICIPAL, OU MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRIGENTE DE 
ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA MESMA ESFERA GOVERNAMENTAL OU 
RESPECTIVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, BEM COMO PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL 
OU POR AFINIDADE;
• DECLARAÇÃO DE QUE A OSC NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR QUALQUER MODALIDADE 

DE PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS;  
• COMPROVANTE DE ENDEREÇO (CONTA DE ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
• DECLARAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA O TERMO DE COLABORAÇÃO;
• ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

ATIVIDADES PREVISTAS E O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA PROPOSTA 
TÉCNICA;
• ATESTADO DE EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS, NAS ATIVIDADES REFERENTES 

AO OBJETO PROPOSTO NESTE CHAMAMENTO, COMPROVADAS PELO RESPECTIVO CONSELHO.
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PORTARIA GCM Nº 24, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019.
O Responsável pela Guarda Civil Municipal de Itapetininga, Fábio Vaz de Souza, no uso da com-

petência que lhe é atribuída pelo Decreto nº 1229, de 7 de abril de 2014, em seu artigo 32, inciso II, 
alínea “c”, nos autos do Processo Disciplinar de Exercício da Pretensão Punitiva nº 04/2019, decide 
aplicar ao Guarda Civil Municipal L.T., matrícula 32343, a sanção de ADVERTÊNCIA, por ter infrin-
gido o artigo 14, inciso XXIII, c.c. artigo 64, incisos III e VI alínea “a”, todos do Decreto N° 1.229/2014.

Itapetininga, 09 de outubro de 2019.

FÁBIO VAZ DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA GCM

PORTARIA Nº 497, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Autorizar através do presente documento a servidora CRISTIANE DA SILVA CARDOSO, por-

tadora da Cédula de Identidade nº 30.310.081-3 SSP/SP e do CPF 288.003.618-62/MF, lotada na Divisão 
de Finanças da Prefeitura de Itapetininga/SP, designada pela Portaria nº 374/2017, em conjunto 
Sr. JEFERSON RODRIGO BRUN, portador da Cédula de Identidade nº 38.737.669-0 SSP/SP e CPF 
978.706.500-30, Titular do cargo de Secretário de Finanças do Município de Itapetininga, nomeado 
pela Portaria Nº 494, de 04 de outubro de 2019, para, sem prejuízo de suas atribuições normais e 
em conjunto com a Sr.ª Prefeita, SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, portadora da 
Cédula de Identidade nº 25.504.040-4 e CPF 251.873.568-28, a movimentação das contas corren-
tes vinculadas ao CNPJ 46.634.291/0001-70 – Município de Itapetininga, CNPJ 13.801.720/0001-06 - 
Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ 13.781.069/0001-41 – Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 
16.625.442/0001-63 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, CNPJ 18.249.361/0001-31 
– Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CNPJ 18.249.335/0001-03 – Fundo 
Municipal do Idoso de Itapetininga, CNPJ 29.348.279/0001-80 – Fundo Municipal de Cultura de 
Itapetininga e CNPJ 06.078.342/0001-00 – Secretaria Municipal de Educação. As transações são li-
beradas mediante duas assinaturas, não havendo a obrigatoriedade nem distinção entre os três 
outorgados supracitados, e nem limite de valor nas movimentações, com poder especiais para: 
EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO, REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES, 
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, 
BAIXAR CHEQUES, EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR 
E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO, EFETUAR 
TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO, CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE 
RECURSOS FEDERAIS, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GERENCIADOR FINANCEIRO 
DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO – AASP, SOLICITAR SALDOS/ EXTRATOS DE CONTA 
CORRENTE, DE INVESTIMENTOS E DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EMITIR COMPROVANTES, 
ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO, UTILIZAR GERENCIADOR FINANCEIRO/AASP, DEMAIS VIAS 
DE INTERNET BANKING DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS ONDE A PREFEITURA POSSUI CONTA E 
ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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