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Policlínica recebe leitos e será centro de internação de 
pacientes com coronavírus em Itapetininga

A Prefeitura de Itapetininga começou a insta-
lar leitos na Policlínica (antiga UPA), para cria-
ção de um centro que irá acolher os pacientes 
que contraírem o Coronavírus.

Equipes da Dusp, Saúde e Segurança Pública 
montaram os equipamentos que receberão as 
pessoas que se infectarem com o vírus.

Se depender da projeção dos números do 
Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da 
Saúde, os técnicos municipais avaliam que ha-
verá uma superlotação no Hospital Municipal 
Léo Orsi Bernardes.

Nesta semana, a gestão municipal também 
está com um plano de contingência para a 
ampliação de mais uma ala de UTI no atendi-
mento se houver um agravamento da situação 
na cidade.

Serão 23 salas da Policlínica que abrigarão 
leitos.

Tenda de Triagem
No lado de fora da Policlínica, os funcioná-

rios da Defesa Civil e da Segurança Pública 
também montavam a Tenda da Triagem on-
tem à noite. Com esta medida, as equipes 
de saúde irão realizar a primeira avaliação 
médica para o encaminhamento que será 
feito na Policlínica.

0800
Para retirar as dúvidas, as pessoas po-

dem entrar em contato com o telefone 
0800.770.8283. Isso é fundamental para evi-
tar fake news. O horário de funcionamento 
é de segunda a sexta-feira das 8h às 19h e 
sábado e domingo das 8h às 17h.

Campanha de Vacinação
No primeiro dia da campanha de vacina-

ção contra a influenza, foram imunizadas 
6.300 pessoas com mais de 60 anos. Foram 
vacinados 40% do público alvo somente 
nesta data.

SAÚDE
SECRETARIA DE
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGA  

DE MONITOR (A) DE APOIO ESCOLAR 
INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS – SP 

EDITAL N.º 02/2020 
 
 
 
 

 

O INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS em cumprimento ao Edital nº 

02/2020, Processo Seletivo Simplificado para Vaga de Monitor (a) de Apoio 

Escolar, através do presente instrumento, DIVULGA O Resultado Final da 

Classificação dos Candidatos abaixo relacionados: 

 

Cargo: MONITOR (A) DE APOIO ESCOLAR 

 

 

N.º  Candidato CPF n.º  Pontuação  
01 Suellen da Silva Campos 351.552.708-71 1º  
02 Elga Maria Mendes dos Anjos Ribeiro 317.345.528-24 2º  
03 Verônica Cecilia Lopes 398.315.848-05 3º  

  
 
 

Itapetininga, 21 de Março de 2020. 
 
 
 
 

Bárbara Heliodora Soares do Prado 
Presidente Instituto Geração Unidades Produtivas 
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Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 083/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Praça Antonio Machado, Dist. Da Conceição, com inscri-
ção cadastral n. 04.21.008.0110.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois 
reais e dez centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 
de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter conveniente-
mente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 110/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Joaquim Nunes da Costa, Jardim Monte Santo, com inscri-
ção cadastral n. 06.23.024.0218.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois 
reais e dez centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 
de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter conveniente-
mente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 109/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Joaquim Nunes da Costa, Jardim Monte Santo, com inscri-
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ção cadastral n. 06.23.024.0258.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois 
reais e dez centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 
de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter conveniente-
mente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
 Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 116/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Adalberto Cardoso de Almeida, Jardim Santa Inês, com ins-
crição cadastral n. 01.02.550.0120.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois 
reais e dez centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 
de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter conveniente-
mente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 115/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Bernardino de Campos, Centro com inscrição cadastral n. 
01.02.116.0208.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez centa-
vos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e ar-
tigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conservado 
o referido imóvel,
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- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 117/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Angelino Tome da Costa, Vila Aurora, com inscrição cadas-
tral n. 01.04.006.0047.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 
e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conser-
vado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 112/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua João Cristiano Peter, Jardim Leonel, com inscrição cadas-
tral n. 01.01.070.0213.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 
e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conser-
vado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
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e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 111/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua João dos Santos Reigota, Vila Santana, com inscrição cadas-
tral n. 01.02.077.0091.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 
e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conser-
vado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 108/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Taquarituba, Vila Paulo Ayres Ribas, com inscrição cadas-
tral n. 01.03.050.0073.001 - 01.03.050.0080.001, no valor de R$ 3.344,20 (Três mil trezentos e quaren-
ta e quatro reais e vinte centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da 
Lei n. 5.966 de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter 
convenientemente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18
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Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
 Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 107/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Ramiro Vieira de Moraes, Jardim Vieira de Moraes, com 
inscrição cadastral n. 01.040.030.0328.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta 
e dois reais e dez centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 
5.966 de 24.11.2014 e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter conve-
nientemente conservado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18

Itapetininga, 24 de março de 2020.

EDITAL DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
 Através do presente EDITAL fica aplicado o Auto de Infração e Imposição de Multa de nº 106/2020 

ao proprietário de um imóvel sito a Rua Nelson Ferreira, Central Parque 4L, com inscrição cadas-
tral n. 01.10.033.0107.001, no valor de R$ 1.672,10 (Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e dez 
centavos), tendo em vista que deixou de cumprir os artigos 1º, 2º. e 3º. da Lei n. 5.966 de 24.11.2014 
e artigo 1º. da Lei nº. 6.039 de 05 de agosto de 2015, deixando de manter convenientemente conser-
vado o referido imóvel,

- Esgotado este prazo, o responsável pelo imóvel deverá estar ciente que, de acordo com o artigo 7º 
da mesma Lei, a Prefeitura de Itapetininga poderá executar a limpeza, sem prévio aviso ou interpe-
lação e sem qualquer direito a reclamações;

- Não havendo a quitação no prazo de 30 (Trinta) dias, o lançamento será inscrito em Dívida Ativa 
e a qualquer tempo encaminhado para a execução judicial.

ANA MARIA RODRIGUES GRAÇA
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

PORTARIA Nº 150/18 DE 28.02.18
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
DE ITAPETININGA DO ANO DE 2020, CONFORME LEI Nº 5.397 DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, às catorze horas e quinze minutos, na sala de 
reuniões da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável - CDRS, teve início a segunda reu-
nião ordinária do ano de dois mil e vinte dos conselheiros nomeados pela Portaria n°215, de 12 de 
abril de 2018, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Itapetininga – COMDERI, com 
a seguinte pauta: Discussão para revisão do Decreto Nº 1.657/2017 sobre o uso do trator agrícola e 
implementos. A senhora presidente agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião, onde tam-
bém compareceram os senhores produtores rurais Leonildo Moraes, Wilmaly Canuto Venâncio, 
Matheus Roberto Nogueira Matias e Jairo Carneiro de Proença; os senhores Diogo Soares Silveira 
e Alan Francisco Bianchi, advogados especializados na área do agronegócio; o senhor Luiz Carlos 
de Carvalho Leitão, da CDRS – Escritório de Desenvolvimento Rural de Itapetininga; e o senhor 
Renato Vieira de Moraes, da Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento 
- SAATD. A palavra foi passada ao membro do Conselho,  o senhor Geraldo Macedo que expôs as 
deliberações da reunião anterior deste colegiado sobre a revisão do decreto em pauta, a fim de via-
bilizar a operacionalização do aluguel dos implementos, diante da necessidade de local adequado 
para a guarda dos mesmos e de atender aos seis distritos rurais do município; e a nulidade de to-
das as notificações alusivas ao aluguel de implementos e devolução destes, por não haver nenhum 
contrato formalizado referente a aluguel. Ainda, falou da reunião com produtores rurais no dia 27 
de fevereiro p.p. para discutir sobre o decreto e apresentou as sugestões pertinentes. Após todas as 
considerações, os membros decidiram pelas seguintes alterações no decreto: acrescentar no artigo 
6º, onde disciplina sobre os trabalhos do trator e equipamentos o § 1º que determina que tais equi-
pamentos deverão ser abrigados em barracão próprio da Municipalidade em cada um dos Distritos 
Rurais e, na ausência destes, ficarão sob a guarda de proprietários rurais que se disponham a pres-
tar esse serviço, o qual será considerado de relevante serviço público. Para habilitar os interessados 
em guardar os equipamentos, inserir o Inciso I, onde a Prefeitura Municipal de Itapetininga - PMI 
deverá fazer chamamento público anualmente.  Também, o § 2º sobre o Termo Próprio a ser assi-
nado junto a Casa da Agricultura Municipalizada pelos proprietários a efetuar a guarda dos equipa-
mentos, e, a título de reconhecimento por seu Ato, a Municipalidade deverá conceder aos mesmos 
a isenção do pagamento das taxas de locação, por quatro diárias para uso dos equipamentos. O § 3º 
que determine que os equipamentos a serem levados a chamamento público deverão ter parecer 
técnico detalhado sobre suas condições mecânica e material, acompanhado de foto com destaque 
para o número da plaqueta de identificação no patrimônio municipal. Por fim, o § 4º para dispor so-
bre a avaliação dos interessados credenciados no chamamento público, devendo ser dada a prefe-
rência aos agricultores que já se encontram com a guarda desses equipamentos, bem como aqueles 
que demonstrarem ter condições de abrigar esses bens em local adequado, com barracão coberto 
para preservar a integridade dos equipamentos. Além disso, se atentou para os artigos 1º, 2º caput 
e §1º, §4º, artigo 7º § Único, artigo 8º Inciso I, artigo 9º caput e artigo 10 caput, que fazem referência 
expressa do termo “Casa da Agricultura Municipalizada”, sendo desconhecido por este Conselho 
o ato legal que criou tal instituição. Portanto, foi aprovado que a Assessoria Técnica Legislativa da 
Municipalidade substitua essa expressão por: Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e 
Desenvolvimento. Quanto às demais questões de gestão para cada equipamento, caberá ao chama-
mento público disciplinar, e se sugeriu apresentar relatórios periódicos a este Conselho. Nada mais 
a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo aos presentes, e a próxima pauta 
para o dia 16/04/2020 será: Apresentação de modelo de chamamento público pela SAATD. Membros 
presentes: Geraldo Miguel de Macedo, da Prefeitura Municipal de Itapetininga; Selma de Almeida 
Lourenço Oliveira e Lucas Nogueira, da Casa da Agricultura Municipalizada de Itapetininga; Nelson 
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Corrêa de Lara , da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS; Décio Albino de 
Oliveira Júnior, do Sindicato Rural de Itapetininga; Moisés Brandão dos Santos, do Sindicato dos 
Empregados Rurais de Itapetininga, Angatuba, Alambari e Campina do Monte Alegre; Fernanda 
Moraes de Queirós, da Associação dos Apicultores de Itapetininga e Região Sul do Estado de São 
Paulo – APIS; Mecias Lucio Machuga, da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito do 
Gramadinho - APPRG; Miguel Viana da Silva, da Cooperativa dos Produtores Rurais e Assentados da 
Agricultura Familiar de Itapetininga e Região – COOPRAAFIR. Esta Ata será exposta nos átrios da 
Prefeitura Municipal de Itapetininga. Eu, Selma de Almeida Lourenço Oliveira, secretária, lavrei a 
presente Ata que, após lida e achada conforme, segue devidamente assinada.

Itapetininga, 12 de março de 2020.

EDITAL DE:  COMUNICADO 
- Através do presente EDITAL comunicamos a resposta ao Protocolo nº 30.436/2019 quanto ao can-

celamento de ISS de Construção Civil, obra cadastrada nesta Prefeitura através da inscrição ca-
dastral n. 01.03.092.0135.001, sendo o responsável com paradeiro desconhecido no município, de 
acordo com as disposições constantes nos artigos 337 e 338 da Lei Complementar n. 13 de 29 de 
dezembro de 2003;
- Notificamos vossa senhoria que a solicitação realizada na Prefeitura do Município de Itapetininga 

– Setor de Fiscalização de Tributos, foi deferida e CANCELADO o débito referente à guia nº 6.124/2017 
na data de 15/08/2019 conforme pareceres e decisão de fls. 11 a 16 do referido protocolo.
- Após o prazo legal da presente ciência, o processo administrativo será arquivado.

Itapetininga, 24 de março de 2020.

SAMANTHA DE ALMEIDA PAULA
ADM. RECEITA TRIBUTÁRIA

PORTARIA Nº 503/2019

LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre autorização para a contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do 

artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para a área da saúde e dá outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 3/2020, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Esta Lei Complementar disciplina a autorização para a contratação de pessoal por tempo 

determinado, para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, na área 
da saúde do Município de Itapetininga, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 
e em conformidade com o Anexo Único desta Lei. 
Art. 2º As contratações a que se refere o artigo 1º serão realizadas sob a égide da Consolidação das 

Leis do Trabalho e somente poderão ocorrer para atender as seguintes situações:
I - carência de servidores concursados;
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II - prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais referentes ao sistema 
público de saúde do Município de Itapetininga;
III - quando caracterizada a urgência e a inadiabilidade de atendimento de situação que possa 

comprometer o acesso ou a permanência dos munícipes no sistema público de saúde do Município 
de Itapetininga, principalmente devido à pandemia do COVID-19. 
Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei Complementar será fei-

to mediante processo seletivo simplificado de prova de títulos, sujeito a ampla divulgação atra-
vés de edital, e será realizado por meio de entrevista e verificação de documentos por equipe da 
Prefeitura, com supervisão de Comissão de Acompanhamento, que será nomeada por portaria do 
Chefe do Poder Executivo. 
§ 1º As contratações não deverão exceder a 18 (dezoito) meses, sendo o contrato realizado por 6 

(seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite total do prazo contratual per-
mitido.
§ 2º As contratações serão feitas, observando-se as seguintes condições:  
I - funções constantes do Anexo Único;
II - cargas horárias constantes do Anexo Único;
III - salário e eventuais vantagens constantes do Anexo Único;
IV – habilitação exigida para o exercício da função constante do Anexo único;
V - vedada a concessão de gratificação de função e a nomeação em cargo comissionado.
VI – proibido o aproveitamento dos contratados em qualquer outra área da Administração Pública.
Art. 4º Para fins disciplinares, aplicam-se aos contratados nos termos desta Lei Complementar os 

deveres e obrigações previstos na Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, que dispõe so-
bre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itapetininga.
Art. 5º O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar extinguir-se-á, sem direito a in-

denizações:
I – pelo término do prazo contratual;
II – por conveniência motivada da Administração Pública contratante;
III – por iniciativa do contratado; e
IV – pelo cometimento de infração contratual ou disciplinar por parte do contratado, apurada em 

procedimento administrativo regular, assegurada ampla defesa.
Parágrafo único. A extinção do contrato nos casos dos incisos II e III deste artigo, será comunicada 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 6º O Poder Executivo poderá, por meio de Decreto, aumentar o número de vagas constantes 

do Anexo Único desta Lei, conforme necessidade.
Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, que serão suplementadas se necessário.
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e cinco dias de março de 2020.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

ANEXO ÚNICO
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LEI Nº 6.521, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
“Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências. ”
(Projeto de Lei nº 7/2020, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial, no valor de 

até R$ 348.581,00 (trezentos e quarenta e oito mil, e quinhentos e oitenta e um reais), no orçamen-
to vigente, na Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócios, Trabalho e Desenvolvimento, 
para atender despesas do Convênio 858805/2017 com Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – Incra, para Construção de uma Ponte no Projeto de Assentamento Carlos Lamarca.
Art. 2º O recurso no valor de R$ 343.890,05 (trezentos e quarenta e três mil, e oitocentos e noventa 

reais e cinco centavos) para abertura do crédito será por superávit do exercício do exercício ante-
rior e o valor restante será por anulação da seguinte dotação orçamentaria:
02.15.01 – Secretaria de Agric. Agron. Trabalho e Desenvolvimento
(368) – 11.122.0025.2014 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$ 4.690,95
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 

12 de dezembro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei 
Municipal nº 6.473, de 27 de novembro de 2019).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e cinco dias de março de 2020.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.522, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
“Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências. ”
(Projeto de Lei nº 8/2020, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 

303.000.00 (trezentos e três mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Promoção 
Social, para aquisição de veículo com adaptação e capacitação, para atender ao programa de capa-
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citação de pessoas com deficiência denominado Caminho Promissor do Ministério da Cidadania.
Art. 2º O recurso no valor de R$ 300.000.00 (trezentos mil reais) para abertura do crédito será o 

excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2020 através do Convênio MC/SEDS/SENISP Nº 
287/2019 SICONV 892243/2019; e o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) restante será por anulação 
parcial da seguinte dotação orçamentaria:
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(241) – 082440048.2063 – 4490.90.52 – Equipamentos e Material Permanente  R$ 3.000.00
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 

12 de dezembro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei 
Municipal nº 6.473, de 27 de novembro de 2019).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e cinco dias de março de 2020.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.523, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
“Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências. ”
(Projeto de Lei nº 9/2020, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial, no valor 

de até R$ 242.746,00 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais), no orça-
mento vigente, na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, provenientes de repasse 
do Convênio Nº 157/2012 Processo SELJ 0323/2012 da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do 
Estado de São Paulo.
Art. 2º O recurso no valor de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para a abertura do crédito, 

será proveniente de Superávit do exercício anterior e o valor de R$ 62.746,00 (sessenta e dois mil, 
setecentos e quarenta e seis reais) restante, por anulação da seguinte dotação orçamentaria:
02.13.01 – Secretaria de Esportes lazer e Juventude
(328) – 271220001.1026 – 4490.51 – Obras e Instalações  R$ 62.746,00
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 

12 de dezembro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei 
Municipal nº 6.473, de 27 de novembro de 2019).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e cinco dias de março de 2020.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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LEI Nº 6.524, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
“Autoriza abertura de Crédito Especial, e dá outras providências. ”
(Projeto de Lei nº 10/2020, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Credito Especial, para pagamento de 

Salário Família conforme nova classificação orçamentaria a saber:
02.06.01-  Secretaria Municipal de Finanças 
041230001.2039 - 3390.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais R$  110.000.00
02.07.04 – Manutenção do Fundeb
123610006.2088 - 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
123610006.2126 - 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
123650007.2088- 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
123650007.2127 –3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
02.08.01 – Secretaria de Saúde
103010063.2131 – 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais  R$    50.000.00
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$  560.000.00
Art. 2º O recurso para abertura do crédito será a anulação parcial da seguinte dotação orçamenta-

ria:
02.06.01-  Secretaria Municipal de Finanças 
041230001.2039 – 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas  R$   560.000.00
Art. 3º Fica autorizada a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 

12 de dezembro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei 
Municipal nº 6.473, de 27 de novembro de 2019).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos vinte e cinco dias de março de 2020.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO Nº 1.995, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, de acordo com a Lei nº 6.521, de 25 de mar-

ço de 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um Crédito Adicional Especial, no valor de até R$ 

348.581,00 (trezentos e quarenta e oito mil, e quinhentos e oitenta e um reais), no orçamento vigen-
te, na Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócios, Trabalho e Desenvolvimento, para aten-
der despesas do Convênio 858805/2017 com Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– Incra, para Construção de uma Ponte no Projeto de Assentamento Carlos Lamarca.
Art. 2º O recurso no valor de R$ 343.890,05 (trezentos e quarenta e três mil, e oitocentos e noventa 
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reais e cinco centavos) para abertura do crédito será por superávit do exercício do exercício ante-
rior e o valor restante será por anulação da seguinte dotação orçamentaria:
02.15.01 – Secretaria de Agric. Agron. Trabalho e Desenvolvimento
(368) – 11.122.0025.2014 – 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente R$ 4.690,95
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 12 de dezem-

bro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei Municipal nº 
6.473, de 27 de novembro de 2019).
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 vinte e cinco dias de março de 2020.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DECRETO Nº 1.996, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, de acordo com a Lei nº 6.522, de 25 de mar-

ço de 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 303.000.00 

(trezentos e três mil reais), no orçamento vigente, na Secretaria Municipal de Promoção Social, 
para aquisição de veículo com adaptação e capacitação, para atender ao programa de capacitação 
de pessoas com deficiência denominado Caminho Promissor do Ministério da Cidadania.
Art. 2º O recurso no valor de R$ 300.000.00 (trezentos mil reais) para abertura do crédito será o 

excesso de arrecadação a verificar no exercício de 2020 através do Convênio MC/SEDS/SENISP Nº 
287/2019 SICONV 892243/2019; e o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) restante será por anulação 
parcial da seguinte dotação orçamentaria:
02.09.04 – Fundo Municipal de Assistência Social
(241) – 082440048.2063 – 4490.90.52 – Equipamentos e Material Permanente  R$ 3.000.00
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 12 de dezem-

bro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei Municipal nº 
6.473, de 27 de novembro de 2019).
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 vinte e cinco dias de março de 2020.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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DECRETO Nº 1.997, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, de acordo com a Lei nº 6.523, de 25 de mar-

ço de 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um Crédito Adicional Especial, no valor de até R$ 

242.746,00 (duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais), no orçamento vigen-
te, na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, provenientes de repasse do Convênio 
Nº 157/2012 Processo SELJ 0323/2012 da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São 
Paulo.
Art. 2º O recurso no valor de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para a abertura do crédito, 

será proveniente de Superávit do exercício anterior e o valor de R$ 62.746,00 (sessenta e dois mil, 
setecentos e quarenta e seis reais) restante, por anulação da seguinte dotação orçamentaria:
02.13.01 – Secretaria de Esportes lazer e Juventude
(328) – 271220001.1026 – 4490.51 – Obras e Instalações  R$ 62.746,00
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 12 de dezem-

bro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei Municipal nº 
6.473, de 27 de novembro de 2019).
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 vinte e cinco dias de março de 2020.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DECRETO Nº 1.998, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial, de acordo com a Lei nº 6.524, de 25 de março de 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Executivo Municipal, um Credito Especial, para pagamento de Salário Família 

conforme nova classificação orçamentaria a saber:
02.06.01-  Secretaria Municipal de Finanças 
041230001.2039 - 3390.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais R$  110.000.00
02.07.04 – Manutenção do Fundeb
123610006.2088 - 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
123610006.2126 - 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
123650007.2088- 3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
123650007.2127 –3390.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais  R$  100.000.00
02.08.01 – Secretaria de Saúde
103010063.2131 – 3390.08 - Outros Benefícios Assistenciais  R$    50.000.00
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$  560.000.00
Art. 2º O recurso para abertura do crédito será a anulação parcial da seguinte dotação orçamenta-
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ria:
02.06.01-  Secretaria Municipal de Finanças 
041230001.2039 – 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas  R$   560.000.00
Art. 3º Fica incluso no PPA – Plano Plurianual 2018/2021 (Lei Municipal nº 6.262, de 12 de dezem-

bro de 2017 e suas alterações) e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei Municipal nº 
6.473, de 27 de novembro de 2019).
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 vinte e cinco dias de março de 2020.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 140, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Retificar a Portaria nº 138, de 20 de março de 2020, onde consta “Andréia Furtado Rodrigues”, 

leia-se “Andréia Fortunato Rodrigues”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 141, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 12467/1/2020, protocolado nesta prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Keithily Caroline dos Santos Deralda, Auxiliar Educação, 

Ref.07, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 

11/03/2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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PORTARIA Nº 142, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do Processo nº 13659/1/2020, protocolado nesta prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Leila Cordeiro da Silva Bueno, Professora de História, 

PEB II, faixa 04, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 

16/03/2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 143, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear a Senhora Tatiane Aparecida Nanini, no cargo em comissão de Assessor Especial 

do Superintendente Distrital, Ref. III, lotada na Superintendência Distrital da Conceição, a partir 
de 26 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 144, DE 25 DE MARÇO DE 2020.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar para compor a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado 

nº 01/2020, autorizado pela Lei Complementar nº 184, de 25 de março de 2020, os seguintes mem-
bros abaixo relacionados:
• CARLOS HENRIQUE VANZELLA GARCIA;
• ELIANE CRISTINA PEREIRA BORGES;
• KATIA PEREIRA VITO DOS REIS;
• KATIA PONTES RODRIGUES;
• MARCELO CAMARINHA NOGUEIROL;
• MARIA CAROLINA BUENO RAEL.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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EDITAL DE ABERTURA PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nº 001/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA/SP 
 
  

A Prefeitura do Município de Itapetininga, no uso de suas atribuições legais, com a supervisão da 
Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria nº 144, de 25 de 
março de 2020 e com vistas ao atendimento de necessidade de serviço temporária excepcional e de urgência, 
torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado,  
observado o disposto no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, em razão do Decreto Municipal nº 
1.992/2020  e Lei Complementar Municipal nº 184/2020, consoante às normas contidas neste Edital, para 
contratação por prazo determinado das vagas temporárias disponíveis para os empregos constantes do ITEM 2.5 - 
QUADRO DE EMPREGOS. 
  

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será para o preenchimento de empregos, para atender a necessidade 

temporária de urgência e de excepcional interesse público, na área de saúde do município de Itapetininga.  
1.2 O Processo Seletivo Simplificado visa à contratação pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, com 

possibilidade de renovação por igual período, até o prazo máximo de 18 (dezoito) meses, nos termos da 
legislação vigente;  

1.3 Para todos os efeitos, a contratação será por prazo determinado e terá como provimento o REGIME DA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, cuja as publicações serão realizadas no 
SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA DE ITAPETININGA.  

1.4 O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo Simplificado não gera, para a Prefeitura 
do Município de Itapetininga, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além 
daquelas vagas previstas no quadro constante no ITEM 2.5. A habilitação dos demais candidatos 
constantes da listagem final de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na 
contratação, dependendo da sua classificação no Processo Seletivo Simplificado. 

1.5 Os candidatos aprovados em todas as fases, e convocados, estarão sujeitos ao que dispõe o Decreto 
Federal 5452/43 – Consolidação das leis do Trabalho e Legislação Municipal pertinente. 

 
 
2.  DOS EMPREGOS 

 
2.1 O presente PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destina-se ao preenchimento de empregos de 

acordo com o constante do ITEM 2.5 - QUADRO DE EMPREGOS, mais os que vagarem e ou forem 
criados temporariamente durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

2.2  Os (as) candidatos (as) aprovados (as) constarão da LISTA CLASSIFICATÓRIA, cujo aproveitamento se 
fará de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade do Processo 
Seletivo Simplificado. 

2.3 As atividades inerentes aos empregos serão desenvolvidas - conforme demanda - visando atender ao 
restrito interesse público, na área da saúde. 

2.4 A remuneração para todos os empregos é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO EMPREGOS, 
mais os benefícios assegurados por lei. 
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2.5. DO QUADRO DE EMPREGOS 
 

a) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO 

CÓDIGO / EMPREGOS 
Nº 

VAGA
S 

REQUISITOS BÁSICOS 

CARG
A 

HORÁ-
RIA 

SEMA-
NAL 

VENCIMENTOS 

1.01 - Técnico de Enfermagem 20 Ensino Médio mais Curso Técnico em Enfermagem e 
registro no COREN 30 R$ 1.334,00 

b) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
2.01 - Enfermeiro  20 Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN 30 R$ 2.555,00 

2.02 - Médico Clínico  20 Superior Completo em Medicina com especialização na 
área e registro no CRM 20  R$ 6.250,00 

 
 
3 .CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
3.1 Considerações Gerais 
 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da 
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto envio dos dados e documentos exigidos para o 
endereço eletrônico descrito no ITEM 3.1.1 deste edital, de acordo com o emprego que deseja concorrer. 

3.1.1 A inscrição será gratuita e realizada pelos endereços eletrônicos abaixo: 
 a) Técnico de Enfermagem: chamamentocovid19.tecenfermagem@itapetininga.sp.gov.br  
 b) Enfermeiro: chamamentocovid19.enfermeiros@itapetininga.sp.gov.br 
 c) Médico: chamamentocovid19.medicos@itapetininga.sp.gov.br 
3.1.2 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de efetivar a inscrição 

somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo Simplificado. 
3.1.3 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato 

da inscrição. Aquele que prestar informações inverídicas, mesmo que o fato seja constatado 
posteriormente, será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 

3.1.4 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo ao 
prazo descrito no ITEM 4.1 e normas estabelecidas no ITEM 4.6. 

 
3. 2  Condições para inscrição 
 
3.2.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a Lei 

Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de acordo 
com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70436/72; 

3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto, mais os 
documentos solicitados no item 4. DAS INSCRIÇÕES; 

3.2.3 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
3.2.4 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso 

VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 são asseguradas o direito de inscrição 
para os empregos no Processo Seletivo Simplificado, cujas atribuições sejam compatíveis com sua 
deficiência. 

 
3.3 Requisitos Gerais para a Contratação 
 
3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação; 
3.3.2 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem 

como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de seu emprego; 
3.3.3 Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das 

atividades que competem ao emprego; 
3.3.4 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; 
3.3.5 Não exercer qualquer cargo, emprego ou função Pública de acumulação proibida com o exercício do novo 

emprego, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC Nº 
20/98; 
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3.3.6 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do 
candidato em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua inscrição. 

3.3.7    A realização de exame admissional para a contratação é obrigatória. 
 
4 .DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE, no período de 25 de março de 2020 até às 23h59m do dia 

29 de março de 2020, devendo para tanto o candidato: 
 

a) O candidato deverá encaminhar digitalmente para os endereços elencados no ITEM 3.1.1 deste Edital, os 
documentos relacionados abaixo e os documentos comprobatórios relacionados no ITEM 5.2 deste Edital. 

- Currículo de trabalho completo; 
- Carteira de trabalho com foto e identificação e todos os registros anteriores ou Declaração do 
empregador; constando datas dos registros e função, todos referentes ao emprego que o candidato 
pretende concorrer à vaga; 
- R.G.; 
- CPF; 
- Título de Eleitor; 
- Comprovante de escolaridade, referente ao emprego pretendido; 
- Registro no Conselho da Profissão exigido no ITEM 2.5 DO QUADRO DE EMPREGOS; 
- Comprovante de residência atualizado; 
- Carteira de reservista se do sexo masculino; 

 
4.2 Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição 

estabelecido neste edital.  
4.3 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações prestadas no ato da 

inscrição. 
4.4 A Comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado não se responsabilizará por eventuais 

coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 
4.5 O candidato poderá concorrer para mais de uma das áreas para o emprego Temporário de Técnico e de 

Nível Superior no Processo Seletivo Simplificado; 
4.6 O candidato que efetivar mais de uma inscrição para o mesmo emprego no Processo Seletivo Simplificado, 

terá a(s) primeira(s) cancelada(s), sendo considerada validada a última inscrição. Não sendo possível 
identificar a última inscrição efetivada, todas serão canceladas. 

4.7 O não envio de qualquer dos documentos exigidos ou se qualquer documento enviado não comprovar as 
exigências básicas deste Edital implicará na imediata exclusão do candidato do Processo Seletivo 
Simplificado. 

4.8 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas observando o 
horário oficial de Brasília/DF. 

4.9 Informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado poderão ser obtidas no Semanário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura de Itapetininga ou no site www.itapetininga.sp.gov.br. 

 
5. DAS ETAPAS 
 
5.1 O Processo Seletivo Simplificado constará de duas etapas. 
 

a) 1ª Etapa – Análise Curricular – consiste no envio dos documentos em conformidade com o ITEM 4.1 - 
Eliminatória e Classificatória. 
b) 2ª Etapa – Entrevista – consiste na entrevista que será realizada após a 1ª Etapa - Eliminatória e 
Classificatória.  

 
5.1.1  As Etapas do Processo Seletivo Simplificado serão realizadas no  período de 25 de março de 2020 a 03 de 

abril de 2020, sendo organizadas da seguinte forma: 
a) 1ª etapa: no período informado no ITEM 4.1; 
b) 2ª etapa: no período de 1º de abril de 2020 a 03 de abril de 2020 no local e horário que será publicado 
posteriormente no Semanário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Itapetininga ou no site 
www.itapetininga.sp.gov.br.  
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5.2.  DA 1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR 
  
5.2.1 A Análise Curricular será realizada, coordenada e analisada pela Comissão de Acompanhamento de 

Processo Seletivo Simplificado especialmente constituído pela Portaria nº 144, de 25 de março de 2020, 
através dos Dados Cadastrais e documentos enviados pelos candidatos. 

5.2.2 A Análise Curricular visa aferir o perfil do candidato a partir do nível de escolaridade, conhecimentos 
específicos e experiência profissional, devidamente comprovados, conforme os dados curriculares que 
serão informados no momento que o candidato efetuar sua inscrição. 

5.2.3 O Currículo deverá ser enviado com toda a documentação visando à comprovação das exigências para a 
inscrição no emprego pretendido. 

5.2.4 A escolaridade deverá ser comprovada mediante o envio digital do diploma ou certificado, atestado ou 
declaração de conclusão de curso, com data de colação de grau para os empregos de nível superior, 
expedidos por instituição oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação. 

5.2.5 O tempo de serviço deverá ser comprovado mediante o envio digital de contratos, ou páginas da carteira 
de Trabalho e Previdência Social. 

5.2.6 Será automaticamente eliminado o candidato que não entregar a documentação comprobatória exigida 
neste edital. 

5.2.7 Na Análise Curricular serão avaliadas as competências, habilidades, nível de escolaridade, experiência 
acumulada, cursos técnicos, profissionalizantes e extracurriculares, conhecimentos específicos, segundo 
os requisitos definidos a seguir: 

 
CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Experiência profissional, referente ao 
tempo de serviço prestado pelo 
interessado na área do emprego que 
concorre. 

De 06 Até 12 meses – 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos 
De 12 à 24 meses 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. 
De 24 à 36 meses 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos. 
De 36 à 48 meses 1 (um) ponto. 
De 48 meses ou mais – 1,5 (um e meio) pontos. 

Cursos de aperfeiçoamento e/ou 
capacitação relacionados com o emprego 
que concorre. 

De 30 à 80 horas – 1 ponto 
De 100 à 180 horas – 2 pontos 
Acima de 180 – 3 pontos 

 
TOTAL DE PONTOS 10  

 
5.2.8 A 1ª Etapa – Análise Curricular terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima obtida na 1ª 

Etapa: Análise Curricular é de 10 (dez) pontos para todos os empregos Temporários e considerar-se-ão 
aptos os candidatos com pontuação igual ou superior a 1 (um) ponto. 

5.2.9 A pontuação da 1ª Etapa: Análise Curricular será o resultado do somatório das pontuações máximas 
obtidas pelo candidato em cada requisito contido no quadro do item 5.2.7. 

5.2.10 O candidato não habilitado na Análise Curricular será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
5.2.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos dados curriculares e nos documentos 

enviados e, comprovada a culpa do candidato, o mesmo será excluído do Processo Seletivo Simplificado, 
sem prejuízo das medidas penais cabíveis. 

  
5.3 DA 2ª ETAPA – ENTREVISTA 
  
5.3.1 A Entrevista será coordenada e analisada pela Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo 

Simplificado no período descrito no ITEM 5.1.1.  
5.3.2 O candidato que efetuar a inscrição e não realizar a entrevista não obterá pontuação no referido Processo 

Seletivo Simplificado, sendo considerado eliminado. 
5.3.3 A Entrevista será realizada com o intuito de levantar os conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais 

para aferir o perfil do candidato no emprego Temporária a que concorre. 
5.3.4 Na Entrevista, o candidato será avaliado segundo os requisitos definidos a seguir: 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Argumentação 02 
Objetividade 02 
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Fluência Verbal 02 
Conhecimento / Habilidade / Atitude  04 
 
Total de Pontos  10 

 
 5.3.5  A 2ª Etapa – Entrevista terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação máxima obtida na 2ª Etapa: 

Entrevista é de 10 (dez) pontos para todos os empregos Temporários e considerar-se-ão aptos os 
candidatos com pontuação igual ou superior a 4 (quatro) ponto. 

5.3.6 A pontuação da 2ª Etapa: Entrevista será o resultado da somatória das pontuações máximas obtidas pelo 
candidato em cada requisito contido no quadro do item 5.3.4. 

5.3.7 O candidato não habilitado na Entrevista será excluído do Processo Seletivo Simplificado. 
5.3.8  Nenhum candidato poderá se ausentar do local de realização da 2ª Etapa – Entrevista –, sem ter assinado 

a ficha de inscrição emitida pela Prefeitura de acordo com os dados fornecidos pelo candidato na 1ª 
Etapa. Se ocorrer será considerado eliminado. 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1 A pontuação final dos candidatos aos Empregos Temporários será a somatória dos resultados obtidos na 1ª 

Etapa – Análise Curricular e 2ª Etapa – Entrevista. 
6.2 Os candidatos habilitados com resultado final igual ou superior à pontuação 5,0 (cinco) serão classificados 

em ordem decrescente da pontuação final de acordo com o número de vagas do emprego Temporária/Área 
de Atuação a qual concorreu. 

6.3 Todos os cálculos descritos neste Edital serão realizados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se 
para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco). 

6.4 Ocorrendo igualdade de pontos entre a nota final do Processo Seletivo Simplificado, terá preferência o 
candidato que, na seguinte ordem: 
a)Tiver maior idade entre eles, considerando-se dia, mês e ano, com base na Lei Federal nº 10.741 de 01 de 
outubro de 2003. 
b)Tiver maior pontuação na 2ª Etapa: Entrevista 
c)Tiver maior pontuação na 1ª Etapa: Análise Curricular 

 
7 - DOS RECURSOS 
  
7.1 Será admitido recurso quanto após publicado o resultado da final do Processo Seletivo Simplificado. 
7.2 O prazo para interposição de recurso será de 01 (um) dia útil após a publicação do resultado final das etapas 

no Semanário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Itapetininga e/ou site www.itapetininga.sp.gov.br, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data da publicação. 

7.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada emprego em que se inscreveu, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado(s) o(s) recurso(s) interposto posteriormente ao primeiro. 

7.4 O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para este efeito, a data do 
ingresso no Setor de Atende Fácil da Prefeitura Municipal de Itapetininga. 

7.5 Os recursos deverão ser entregues em 01 (uma) via original. 
7.6 Cada item deverá ser apresentado em folha separada, identificada conforme modelo a seguir: 
 
Processo Seletivo Simplificado: 
Candidato: 
Emprego: 
Nº do Documento de Identidade: 
Endereço de correspondência do candidato: 
Telefone (com DDD): 
E-mail: 
Fundamentação e argumentação lógica: 
  
Data e assinatura: 
 
7.7 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado e 

entregues pessoalmente pelo(a) candidato(a) no Setor de Atende Fácil da Prefeitura Municipal de Itapetininga  
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das 09:00 horas  às 15:00 horas, devendo dele constar o endereço para correspondência, telefone, e-mail e 
assinatura do candidato. 

7.8 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (FAX), telex, Internet, telegrama, SEDEX, e-mail ou 
outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

7.9 A decisão do recurso será dada ao candidato através de e-mail ou telefone, e disponibilizado no 
site www.itapetininga.sp.gov.br.  

  
8 – DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 As contratações temporárias são realizadas sob o regime jurídico da CLT – Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei Federal nº 5452, de 01/05/1943), e Lei Complementar Municipal nº 184/2020. 
8.2 A contratação por prazo determinado destina-se ao preenchimento de vagas temporárias e de urgência nos 

empregos elencadas neste Processo Seletivo Simplificado, em virtude da Lei Complementar nº 184/2020, e a 
não existência de concurso público aberto que atenda a necessidade. 

8.3 Cada candidato poderá ser contratado apenas uma única vez até a chamada completa da lista de 
classificados, em decorrência de sua classificação final no presente Processo Seletivo Simplificado, podendo 
a critério da administração e em face da necessidade do serviço público, a listagem ter novo início de 
chamada dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado adotando-se em tudo as mesmas 
regras já estabelecidas. 

8.4 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará a ordem de classificação final. 

8.5 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 
necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado por lei. 

8.6 Por ocasião do chamamento que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que 
deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os demais documentos legais que 
lhe forem exigidos. 

8.7 A desistência expressa da contratação, ou o não comparecimento do candidato à sessão de oferecimento da 
contratação (desistência tácita), não impedirá nova convocação para contratação decorrente de sua 
classificação final neste Processo Seletivo Simplificado, desde que seja aguardado o chamamento completo 
da lista e resguardado a posição do candidato na lista de classificados. 

8.8 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço, telefones e e-mail perante a Prefeitura 
Municipal de Itapetininga. 

8.9 A Prefeitura do Município poderá solicitar outros documentos que julgar necessário. 
 
9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, 

em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 

9.2 O candidato deverá acompanhar o chamamento para contratação no Semanário Oficial Eletrônico da 
Prefeitura de Itapetininga durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, desde que 
aprovado; não lhe cabendo qualquer reclamação caso perca o prazo de manifestar interesse na contratação 
por falta de acompanhamento das publicações; 

9.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 
Processo Seletivo Simplificado, a qualquer tempo; 

9.4 Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 
Edital: 
a) Deixar de realizar a entrevista; 
b) Não enviar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da 

inscrição. 
9.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 

referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Semanário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Itapetininga 
e no site www.itapetiniga.sp.gov.br.. 

9.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada as providências ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos 
candidatos,  circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado. 
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9.7 No que tange ao presente Processo Seletivo Simplificado, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
de Acompanhamento deste Processo Seletivo Simplificado, especialmente nomeada pela Portaria nº 144, de 
25 de março de 2020 

9.8 Caberá à Prefeita do Município de Itapetininga a homologação dos resultados do Processo Seletivo 
Simplificado. 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 

edital, que fica à disposição pela Internet no endereço www.itapetininga.sp.gov.br  e no Semanário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura de Itapetininga, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
 

Itapetininga/SP, 25 de março de 2020. 
 
 
 

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS 
Prefeita Municipal de Itapetininga 

 
 
 

CARLOS EDUARDO PAGIORO 
Secretario Municipal de Governo 
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