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EDITAL DE ABERTURA DO PE Nº 30/2021
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS CONSTANTES 

OU NÃO DA LISTA RENAME, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE BÁSICA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, COM PREVISÃO DE 12 MESES DE CONSUMO. EDITAL PE N° 
30/2021 PROCESSO Nº 15561/2021. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://bnc.org.br DATA DO INÍCIO 
DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 04.08.2021, DATA E HORA DA ABERTURA 
DA SESSÃO PÚBLICA: 18.08.2021 às 10:00hs. O edital completo fica disponível aos interessados no 
site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Eletrônico a partir do dia 04.08.2021 e 
http://bnc.org.br. Itapetininga, 30.07.2021. Jeferson Rodrigo Brun – Secretário Municipal de Saúde.

EDITAL DE ABERTURA DO PE Nº 31/2021 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, DE USO PADRONIZADOS NAS ROTINAS DE 

ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO COM USO DE RECURSO 
FINANCEIRO PROVENIENTE DAS EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020.71.18476 - COM APLICAÇÃO 
DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LC Nº 123/2006. 
EDITAL PE N° 31/2021 PROCESSO Nº 25401/2021. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://comprasbr.com.
br DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03.08.2021, DATA E 
HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13.08.2021 às 09:30hs. O edital completo fica dispo-
nível aos interessados no site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Eletrônico a 
partir do dia 03.08.2021 e http://comprasbr.com.br. Itapetininga, 30.07.2021. Jeferson Rodrigo Brun 
– Secretário Municipal de Saúde.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2021 

OBJETO: ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE “KITS” (MATERIAL E PROGRAMA 
FORMATIVO) DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA PARA ATENDER OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
SESSÃO DE ABERTURA SERA DIA 11/08/2021 ÁS 14:00 HORAS NA SALA DE PREGÃO PRESENCIAL NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. A íntegra do edital ficará disponível no site www.ita-
petininga.sp.gov.br/licitacao. ONDE SE LÊ:  ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE “KITS” 
(MATERIAL E PROGRAMA FORMATIVO) DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA PARA 
ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SESSÃO DE ABERTURA SERA DIA 11/08/2021 ÁS 14:00 HORAS NA 
SALA DE PREGÃO PRESENCIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. A íntegra do 
edital ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao. LEIA-SE:  ABERTURA DE ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO 
AO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA PARA ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COM A 
APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006. Ficam mantidas as demais informações. Itapetininga, 29 de julho 
de 2021. DEPARTAMENTO DE GESTÃO SUPRIMENTOS E CONTRATOS
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EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA EVENTOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO. – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – COM APLICAÇÃO DAS 
COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/2006. SESSÃO DE ABERTURA SERA DIA 31/08/2021 ÁS 09:00 HORAS NA SALA DE PREGÃO 
PRESENCIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. A íntegra do edital ficará disponí-
vel no site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2021
ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA 

REPOSIÇÃO E FUTURAS INAUGURAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COM A APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS 
E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
SESSÃO DE ABERTURA SERA DIA 01/09/2021 ÁS 09:00 HORAS NA SALA DE PREGÃO PRESENCIAL 
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. A íntegra do edital ficará disponível no site www.
itapetininga.sp.gov.br/licitacao

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. SESSÃO DE ABERTURA SERA 
DIA 13/08/2021 ÁS 09:00 HORAS NA SALA DE PREGÃO PRESENCIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPETININGA. A íntegra do edital ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br/licita-
cao

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL RETIFICADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2021 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, CONTROLE DE 

ACESSO E BRIGADA DE INCENDIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
PELO PERIODO DE 12 MESES - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA E TURISMO. SESSÃO DE ABERTURA SERA DIA 31/08/2021 ÁS 14:00 HORAS NA SALA DE 
PREGÃO PRESENCIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA. A íntegra do edital ficará 
disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao
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DECRETO Nº 2.220, DE 27 DE JULHO DE 2021.
“Abre o crédito adicional no valor de R$ 5.763.000,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e três 

mil reais)”. 
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 um credito adicional no valor de 

R$ 5.763.000,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e três mil reais), autorizado pela Lei 6578 de 
11/12/2020, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classifi-
cações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

FICHA FR CATEGORIA DESCRIÇÃO VALOR

02
02.08

02.08.01
10.302.0063.2132

 
 
 
 

588
589
590
591
592

 
 
 
 
1
2
2
5
1

 
 
 
 

3.3.50.39
3.3.50.39
3.3.50.39
3.3.50.39
3.3.50.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD

2.444.128,00
1.260.000,00
  199.372,00
   741.500,00
1.118.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 5.763.000,00
Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de 

Dotação, no valor de R$ 5.763.000,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e três mil reais), das se-
guintes dotações do orçamento municipal vigente:

FICHA FR CATEGORIA DESCRIÇÃO VALOR

02
02.08

02.08.01
10.302.0063.2132

 
 
 
 

184
185
186
187

 
 
 
 
1
2
2
5

 
 
 
 

3.3.50.43
3.3.50.43
3.3.50.43
3.3.50.43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.562.128,00
1.260.000,00
   199.372,00
   741.500,00

TOTAL DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 5.763.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos vinte e sete dias de julho de 2021.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS

DECRETO Nº 2.221, DE 27 DE JULHO DE 2021.
 “Abre o crédito extraordinário no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e dá 

outras 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 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
DECRETA:



Página 631-JUL-2021 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Orçamento e Finanças  um Crédito Extraordinário no 
valor de R$ 480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais), destinado ao atendimento de despesas 
correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-pro-
gramática a seguir especificadas:

FICHA FR CATEGORIA DESCRIÇÃO VALOR

02
02.08

02.08.01
10.302.0063.2132

 
 
 
 

597

 
 
 
 
5

 
 
 
 

3.3.50.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD 480.000,00

TOTAL DA CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 480.000,00

Art. 2º. O crédito extraordinário aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação 
de Dotação, no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), das seguintes dotações do 
orçamento municipal vigente:

FICHA FR CATEGORIA DESCRIÇÃO VALOR

02
02.08

02.08.01
10.302.0063.2132

 
 
 
 

568

 
 
 
 
5

 
 
 
 

3.3.50.43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

SUBVENÇÕES SOCIAIS 480.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 480.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos vinte e sete dias de julho de 2021.

CARLOS EDUARDO PAGIORO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS

DECRETO Nº 2.222, DE 28 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre permissão de uso de bem público municipal que especifica, a título precário e gratui-

to, dando outras providências.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais; e
Considerando o disposto nos artigos 119, inciso I, alínea “J”, 157 e 161, § 3º, da Lei Orgânica do 

Município; 
Considerando que para o Município, o princípio social da propriedade rural ou urbana ou para 

fins urbanos, cujo objetivo é a realização do desenvolvimento econômico e da justiça social, tem 
por fim assegurar o uso produtivo para a sociedade, da propriedade imobiliária, seja ela pública ou 
privada;   
Considerando que a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E SOCIAL RIO BRANCO é uma entidade civil pri-

vada, sem fins lucrativos, que tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívi-
co-culturais e desportivas, principalmente o futebol e projetos sociais, podendo ainda praticar ou 
competir todas as modalidades desportivas amadoristas especializadas, nos termos da legislação 
vigente;
Considerando por fim, o que consta no processo administrativo nº 41766/1/2019, protocolado nesta 

Prefeitura Municipal.
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DECRETA:
Art. 1º Fica permitido à ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E SOCIAL RIO BRANCO, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 34.502.758/0001-40, e Cadastro Municipal nº 433870000, com 
sede na Rua Nicanor de Paula Arruda, nº 113, CEP 18208-330, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade; 
o uso, a título precário e gratuito, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período se 
houver interesse das partes, do imóvel público municipal (campo de futebol e vestiário), localizado 
na Rua Alex Amadeu Belinato, s/n, (antigo tropeiro), bairro Vila Rio Branco, nesta cidade.
Art. 2º A permissionária se compromete em utilizar o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto 

para a realização de práticas esportivas envolvendo crianças, jovens, 
adultos e pessoas da melhor idade, contribuindo assim para a integração social da comunidade 

em atividades sadias.       
Art. 3º No Termo de Permissão de Uso, a ser formalizado pelo setor competente, além das cláusu-

las usuais, deverá constar que a permissionária fica obrigada a:
I – não utilizar a área para finalidade diversa da prevista no artigo 2º deste Decreto, bem como não 

cedê-la, no todo ou em parte, a terceiros;
II – não realizar quaisquer obras ou benfeitorias sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura; 
III – não permitir que terceiros se apossem do imóvel, bem como dar conhecimento imediato à 

Prefeitura de qualquer turbação de posse que se verifique;
IV – responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir so-

bre o imóvel objeto da permissão a que se refere este Decreto;
V – responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos causados por obras, 

serviços e trabalhos a cargo da permissionária;
VI – permitir o acesso de agentes da Municipalidade, a qualquer tempo, para fiscalizar o cumpri-

mento das obrigações estabelecidas neste Decreto e no Termo de Permissão de Uso.       
Art. 4º Findo o prazo de permissão a área retornará à disponibilidade da Prefeitura, incorporando-

-se ao patrimônio público municipal todas as eventuais benfeitorias, sem direito a qualquer inde-
nização ou retenção, e independente de interpelação judicial.       
Art. 5º A extinção ou dissolução da permissionária, a alteração do destino do imóvel, o descum-

primento das condições instituídas neste Decreto ou nas cláusulas que constarem no Termo de 
Permissão de Uso, bem como a inobservância de qualquer prazo fixado, implicará na automática 
revogação da permissão, retornando o imóvel à disponibilidade da Prefeitura e incorporando-se ao 
seu patrimônio todas as edificações nele construídas, ainda que necessárias, sem direito de reten-
ção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Art. 6º As despesas decorrentes dos procedimentos legais para efetivação desta Permissão de Uso 

correrão por conta e responsabilidade da permissionária.
Art. 7° 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 oito dias de julho de 2021.

JEFFERSON FERREIRA RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
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DECRETO Nº 2.223, DE 30 DE JULHO DE 2021.
“Altera membro do Conselho Municipal de Educação, mandato 2021 a 2023.”
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,
Considerando o memorando Gab.S.M.E. nº 152/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal,
Considerando o Decreto nº 2.193 de 06 de maio de 2021, que nomeou os membros do CME – 

Conselho Municipal de Educação, para o biênio de 2021 a 2023.
DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º inciso VIII, do Decreto nº 2.193, de 06 de maio de 2021, passa a vigorar com a 

seguinte redação:
VIII - Representante da Diretoria Regional de Ensino de Itapetininga:
Titular: João Luiz Rodrigues
Suplente: Antônio Celso Januário
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos trinta dias de julho de 2021.

MÔNIA CRISTINE ROCHA MEIRA SCUDELER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 2.224, DE 30 DE JULHO DE 2021.
Regulamenta a política de proteção de dados pessoais no âmbito do Município de Itapetininga, 

bem como institui regras específicas complementares às normas gerais estabelecidas pela Lei 
Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e dá outras 
providências.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais; e
Considerando o conteúdo do processo nº 26452/1/2021, protocolado esta Prefeitura Municipal.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este decreto regulamenta as competências e os procedimentos a serem observados pelos 

Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, com o fim de garantir a proteção de da-
dos pessoais prevista na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD).
Art. 2º Para os fins deste decreto, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opi-

nião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural;
III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a uti-

lização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários 

locais em suporte eletrônico ou físico;



Página 931-JUL-2021 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
VI - controlador: pessoal natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento 

de dados pessoais em nome do controlador;
VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador como canal de comunicação entre o contro-

lador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;
X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, pro-

dução, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processa-
mento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modifi-
cação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamen-

to, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indi-
víduo;
XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular dos dados con-

corda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
XIII - plano de adequação: conjunto das regras de boas práticas e de governança de dados pessoais 

que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, as 
normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos agentes en-
volvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação 
de riscos, o plano de respostas a incidentes de segurança e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.  
Art. 3º As atividades de tratamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades municipais deverão 

observar a boa-fé e os seguintes princípios:
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e infor-

mados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas fina-
lidades;
II – adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 

com o contexto do tratamento;
III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finali-

dades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às fina-
lidades do tratamento de dados;
IV – livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração 

do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V – qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos 

dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
VI – transparência: garantia aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis 

sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos 
comercial e industrial;
VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pesso-

ais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão;
VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de dados em virtude do tratamen-

to de dados pessoais;
IX – não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 

ilícitos ou abusivos;
X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas 
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eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados 
pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES
SEÇÃO I
DAS RESPONSABILIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA
Art. 4º O Poder Executivo Municipal, por meio de suas Secretarias e Subsecretarias, nos termos da 

Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, deve realizar e manter continuamente atualizados:
I – o mapeamento dos dados pessoais existentes e dos fluxos de dados pessoais em suas unidades;
II – a análise de risco;
III – o plano de adequação, observadas as exigências do art. 14 deste decreto;
IV – o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando solicitado.
Parágrafo único. Para fins do inciso III do “caput” deste artigo, as Secretarias e Subsecretarias de-

vem observar as diretrizes editadas pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Art. 5º Fica designado o Secretário Municipal de Administração e Planejamento como o encarre-

gado da proteção de dados pessoais, para os fins do art. 41 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018.
Parágrafo único. A identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas 

publicamente, de forma clara e objetiva, no Portal da Transparência, em seção específica sobre 
tratamento de dados pessoais.
Art. 6º São atribuições do encarregado da proteção de dados pessoais:
I – aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providên-

cias;
II – receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
III – orientar os servidores públicos e os contratados da Administração Pública Direta a respeito 

das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
IV – editar diretrizes para a elaboração dos planos de adequação, conforme art. 4º, inciso III deste 

decreto;
V – determinar a órgãos e entes municipais a realização de estudos técnicos para elaboração das 

diretrizes previstas no inciso IV deste artigo;
VI – decidir sobre as sugestões formuladas pela autoridade nacional a respeito da adoção de pa-

drões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 32 da Lei Federal 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
VII – providenciar a publicação dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais previstos 

pelo art. 32 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
VIII – recomendar a elaboração de planos de adequação relativo à proteção de dados pessoais ao 

encarregado das entidades integrantes da Administração indireta, informando eventual ausência à 
entidade, para as providências pertinentes;
IX – providenciar, em caso de recebimento de informe da autoridade nacional com medidas cabí-

veis para fazer cessar uma afirmada violação à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, nos 
termos do art. 31 daquela lei, o encaminhamento ao órgão municipal responsável pelo tratamento 
de dados pessoais, fixando prazo para atendimento à solicitação ou apresentação das justificativas 
pertinentes;
X – avaliar as justificativas apresentadas nos termos do inciso IX deste artigo, para o fim de:
a) caso avalie ter havido a violação, determinar a adoção das medidas solicitadas pela autoridade 

nacional;
b) caso avalie não ter havido a violação, apresentar as justificativas pertinentes à autoridade nacio-

nal, segundo o procedimento cabível;
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XI - requisitar dos órgãos e entes municipais responsáveis as informações pertinentes, para sua 
compilação em um único relatório, caso solicitada pela autoridade nacional a publicação de relató-
rios de impacto à proteção de dados pessoais, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 13.709, de 
14 de agosto de 2018;
XII – executar as demais atribuições estabelecidas em normas complementares.
§ 1º O encarregado terá os recursos operacionais e financeiros necessários ao desempenho dessas 

funções e à manutenção dos seus conhecimentos, bem como acesso motivado a todas as operações 
de tratamento.
§ 2º Na qualidade de encarregado da proteção dos dados, o Secretário Municipal de Administração 

e Planejamento, está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício das suas 
funções, em conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e com a Lei Federal 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Art. 7º Cabe aos Secretários Municipais e aos Dirigentes da Administração Indireta:
I – dar cumprimento, no âmbito dos respectivos órgãos, às ordens e recomendações do encarrega-

do na qualidade de responsável da proteção de dados pessoais;
II - atender às solicitações encaminhadas pela ouvidoria do Município no sentido de fazer cessar 

uma afirmada violação à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, ou apresentar as justificati-
vas pertinentes;
III – encaminhar ao encarregado, no prazo por este fixado:
a) informações sobre o tratamento de dados pessoais que venham a ser solicitadas pela autoridade 

nacional, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
b) relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, ou informações necessárias à elaboração de 

tais relatórios, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
IV – assegurar que o encarregado seja informado, de forma adequada e em tempo útil, de todas as 

questões relacionadas com a proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Executivo Municipal.
Art. 8º Cabe à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:
I - editar as diretrizes para a elaboração dos planos de adequação no âmbito do Poder Executivo 

Municipal;
II - orientar, sob o ponto de vista tecnológico, as demais Secretarias e entes da administração indi-

reta na implantação dos respectivos planos de adequação.
SEÇÃO II
DAS RESPONSABILIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA
Art. 9º. Cabe às entidades da Administração indireta observar, no âmbito da sua respectiva autono-

mia, as exigências da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, observada, no mínimo:
I - a designação de um encarregado de proteção de dados pessoais, nos termos do art. 41 da Lei 

Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, cuja identidade e informações de contato devem ser di-
vulgadas publicamente, de forma clara e objetiva;
II - a elaboração e manutenção de um plano de adequação, nos termos do art. 4º, inciso III, e pa-

rágrafo único deste decreto.
CAPÍTULO III
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 10. O tratamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal deve:
I - objetivar o exercício de suas competências legais ou o cumprimento das atribuições legais do 

serviço público, para o atendimento de sua finalidade pública e a persecução do interesse público;
II - observar o dever de conferir publicidade às hipóteses de sua realização, com o fornecimento de 

informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, finalidade, os procedimentos e as práticas 
utilizadas para a sua execução.
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Art. 11. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal podem efetuar o uso com-
partilhado de dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender a finalidades 
específicas de execução de políticas públicas, no âmbito de suas atribuições legais, respeitados 
os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º da Lei Federal nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018.
Art. 12. É vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal transferir a entida-

des privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:
I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusiva-

mente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011;
II - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições da Lei 

Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
III - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, por meio de cláusula especí-

fica, em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, cuja celebração deverá ser informada 
pelo responsável ao encarregado para comunicação à autoridade nacional de proteção de dados;
IV - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e 

irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde 
que vedado o tratamento para outras finalidades.
Parágrafo único. Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo:
I - a transferência de dados dependerá de autorização específica conferida pelo órgão municipal à 

entidade privada;
II - as entidades privadas deverão assegurar que não haverá comprometimento do nível de prote-

ção dos dados garantido pelo órgão ou entidade municipal.
Art. 13. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal podem efetuar a comunicação 

ou o uso compartilhado de dados pessoais a pessoa de direito privado, desde que:
I - o encarregado informe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na forma do regulamento 

federal correspondente;
II - seja obtido o consentimento do titular, salvo:
a) nas hipóteses de dispensa de consentimento, previstas na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018;
b) nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do art. 10, 

inciso II deste decreto;
c) nas hipóteses do art. 12 deste decreto.
Parágrafo único. Sempre que necessário o consentimento, a comunicação dos dados pessoais a 

entidades privadas e o uso compartilhado entre estas e o órgãos e entidades municipais poderão 
ocorrer somente nos termos e para as finalidades indicadas no ato do consentimento.
Art. 14. Os planos de adequação devem observar, no mínimo, o seguinte:
I – publicidade das informações relativas ao tratamento de dados em veículos de fácil acesso, prefe-

rencialmente nas páginas dos órgãos e entidades na internet, bem como no Portal da Transparência, 
em seção específica a que se refere o parágrafo único do art. 5º deste decreto;
II – atendimento das exigências que vierem a ser estabelecidas pela Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, nos termos do art. 23, § 1º, e do art. 27, parágrafo único da Lei Federal nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018;
III – manutenção de dados em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado de 

dados com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentra-
lização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 15. As Secretarias e entes da Administração Municipal Indireta deverão comprovar ao encar-
regado estar em conformidade com o disposto no art. 4º deste decreto no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da sua publicação.
Art. 16. As entidades da Administração indireta deverão apresentar ao encarregado, no prazo de 

90 (noventa) dias, o respectivo plano de adequação às exigências da Lei Federal nº 13.709, de 24 de 
agosto de 2018.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e Registrado no Gabinete da Prefeita, aos trinta dias de julho de 2021.

JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 317, DE 27 DE JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 31394/1/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Manuela de Almeida Siqueira, Auxiliar de 

DECRETO Nº 2.225, DE 30 DE JULHO DE 2021.
Dispõe sobre liberação dos imóveis caucionados para garantia de execução das obras de infraes-

trutura no loteamento denominado “Portal da Cidade”.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, no uso 

de suas atribuições legais, e
 Considerando o constante nos autos do processo nº 22.467/2021 e demais protocolados nesta 

Prefeitura Municipal;
Considerando que a execução das obras de infraestrutura urbana do empreendimento, foram exe-

cutadas e concluídas de acordo com os projetos aprovados pelo GRAPROHAB;
Considerando o Art. 7º da Lei Municipal nº 1732, de 18 de Abril de 1973, que “Dispõe sobre lotea-

mento urbano”, alterado pela Lei Municipal nº 5.339, de 28 de outubro de 2009 e Lei Municipal nº 
5.538, de 20 de Março de 2012;
DECRETA:
Art. 1º Ficam liberados todos os lotes da caução processada pelo Decreto 1.712, de 26 de janeiro de 

2018, do Loteamento denominado “Portal da Cidade”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, aos trinta dias de julho de 2021.

JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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Primeira Infância, Ref. 07 - A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 
135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008, a partir de 26/07/2021.
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 318, DE 27 DE JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 31499/1/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Aline de Barros Nunes, Enfermeira da 

Estratégia da Saúde da Família, Ref. 14 - A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do 
artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008, a partir de 30/07/2021.
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 319, DE 27 DE JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do Requerimento nº 31079/1/2021, Ofício nº 19/2021/CMII, protocolados 

nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Nomear, para compor o Conselho Municipal do Idoso de Itapetininga, para gestão 2021/2023, 

conforme a Lei Municipal nº 4.351 de 25 de novembro de 1999, os seguintes membros:
I - Representantes do Governo Municipal:
Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Renata Maria Santos Silva e Barros
Suplente: Fabiana de Oliveira Moraes Almeida
Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Fernanda Pereira dos Santos 
Suplente: Leny Monteiro Teixeira
Secretaria Municipal de Promoção Social:
Titular: Clelia Ramos da Silva 
Suplente: Paula de Lara Siqueira Silva
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:
Titular: Alexandre Ernesto Toscani Cseri
Suplente: José Mario de Oliveira
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos:
Titular: Telma de Paula Nazaré Rodrigues da Silva



Página 1531-JUL-2021 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Suplente: Fernanda Padovani Diniz
Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania:
Titular: Isac Henrique de Oliveira
Suplente: André Rodrigues de Oliveira Branco
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:
Titular: Luiz da Silva
Suplente: Aline Rodrigues de Arruda Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude:
Titular: Roberto Gonçalves Neves
Suplente: Mario Eloino Batajara de Mello Junior
II - Representantes da Sociedade Civil:
OAB:
Titular: Jorge Theodoro Mendes
Suplente: José Rodrigues de Souza Netto
Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical:
Titular: Theotônio Affonso Pereira Júnior
Suplente: José Lazaro Ruzzinenti
Pastoral da Pessoa Idosa:
Titular: Roberto Guimarães
Suplente: Maria Auxiliadora Terra Guimarães
Serviço Social da Indústria- SESI:
Titular: Benedito Aparecido Del Antônio
Suplente: Flory Nunes dos Santos
Conselho Central de Itapetininga da Sociedade de São Vicente de Paulo:
Titular: Ivair Antonio Paulino
Suplente: Edgar de Almeida Ferreira
Associação de idosos de Itapetininga:
Titular: Helena Simões Kishimoto
Suplente: Maria Helena Dias
Associação Bem Viver:
Titular: Luigia Nacco
Suplente: Dirce de Campos Lembo
Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga:
Titular: Adriano de Souza Santos
Suplente: Alison Souto Carbonário
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 395, de 26 

de julho de 2019 e suas alterações.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 320, DE 28 DE JULHO DE 2021.
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 de nº 31858/1/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal, 

resolve:
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Art. 1º Demitir, a pedido, a servidora Andreia da Silva Bueno Queiroz, Enfermeira, do Processo 
Seletivo Simplificado, Edital nº 02/2020, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
27/07/2021.
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 321, DE 29 DE JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando os autos do processo nº 32076/1/2021, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o funcionário Serafim de Camargo Junior, Engenheiro 

Civil, Ref. 12 - C, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 28/07/2021, nos 
termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 26, de 27/06/2008. 
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 322, DE 30 DE JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a funcionária Fernanda Hartze Vieira Bueno, Chefe de Gabinete do Secretário, 

Ref.V., em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/08/2021.
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 323, DE 30 DE JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, a funcionária Michelle Aparecida Prestes, Assessor de Compras e Licitações, Ref.

IV., em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/08/2021.
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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PORTARIA Nº 324, DE 30 DE JULHO DE 2021.
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 Fernanda Hartze Vieira Bueno, no cargo em comissão de Assessor de 

Compras e Licitações, Ref. IV, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02/08/2021.
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 325, DE 30 DE JULHO DE 2021.
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 Michelle Aparecida Prestes, no cargo em comissão de Assessor de 

Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref.V., lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, 
a partir de 02/08/2021.
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 326, DE 30 JULHO DE 2021.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve,  
Art. 1º Admitir, a partir de 02 DE AGOSTO DE 2021, tendo em vista a classificação obtida no Processo 

Seletivo Simplificado, Edital nº 02/2021, devidamente homologado, no emprego abaixo relaciona-
do:-
Emprego:– MÉDICO CLÍNICO

NOME CLASSIFICAÇÃO
GABRIELLA CARAMASCHI ALVES DE CASTRO FERRAO 1ª

STEPHANIE AVELINO DA FONSECA VIEIRA  3ª
HELIO FONTES JUNIOR 5ª

LUIZ ANTONIO AYRES JUNIOR 6ª
BRUNO GALERA 7ª

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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MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  --  IITTAAPPEETTIINNIINNGGAA  --  SSPP

IImmppoossttoo  ssoobbrree  aa  PPrroopprriieeddaaddee  TTeerrrriittoorriiaall  RRuurraall  ((IITTRR))

EEDDIITTAALL  DDEE  TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNSSTTAATTAAÇÇÃÃOO  EE  IINNTTIIMMAAÇÇÃÃOO  NN°°  0000000088,,  ddee  2288  ddee  JJuullhhoo  ddee  22002211..

DDeelleeggaaççããoo  ddee  AAttrriibbuuiiççããoo  --  LLeeii  nnºº1111..225500,,  ddee  2277  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22000055  --  EECC  nnºº4422//22000033

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar
de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do
artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196
/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado
[s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste
município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á
feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

SSuujjeeiittoo((ss))  PPaassssiivvoo((ss))

NNoommee  CCoommpplleettoo  //  RRaazzããoo  SSoocciiaall CCPPFF//CCNNPPJJ TTeerrmmoo  ddee  CCoonnssttaattaaççããoo  ee
IInnttiimmaaççããoo  ((IITTRR))

AGROPECUARIA DOURADOS S A 07.228.543/0001-00 6547/00075/2021

AGROPECUARIA DOURADOS S A 07.228.543/0001-00 6547/00076/2021

TTiittuullaarr  ddoo  ÓÓrrggããoo  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  TTrriibbuuttáárriiaa  MMuunniicciippaall  rreessppoonnssáávveell  ppeelloo  IITTRR

Nome: NATÁLIA DE MEDEIROS FRANCI Matrícula: 00006724

Cargo: FISCAL TRIBUTÁRIO / 156 Assinatura:

Data de afixação:

Data de desafixação:

28/07/2021

12/08/2021
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA 
EDITAL N.º 03/2021 

 
 

O CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA, atendendo ao que prescreve a Lei 13019/14, 
alterada pela Lei 13204/15 que se refere ao marco regulatório do Terceiro Setor e, em virtude da necessidade de 
profissional para atuar como: 0011  ((uumm))  MMoonniittoorr, faz saber a abertura de inscrição para a referida função.  
 
 

1 – OBJETIVOS – ATRIBUIÇÕES 
 
Monitor – Auxiliar os docentes e equipe técnica da OSC  no tocante ao atendimento aos beneficiários, 
visando o seu desenvolvimento; contribuindo com o seu bem-estar, propiciando um ambiente de 
respeito, carinho, atenção individual e coletiva, segurança, tranquilidade e aconchego, bem como 
adequando e organizando o espaço do período de permanência do beneficiário, observando e 
registrando os fatos diários pertinentes aos assistidos; participar de capacitações de formação 
continuada, grupos de estudo, troca de experiências, reuniões, formações estabelecidas pela OSC, bem 
como de todas as atividades que visem à melhoria do processo educativo e a integração da instituição 
com a família e comunidade, aperfeiçoando-se constantemente; respeitar as diferenças individuais e 
atuar junto aos beneficiários nas diversas fases e etapas, auxiliando no processo de desenvolvimento 
integral, nos aspectos afetivos, físicos, motores, intelectuais e psicológicos; auxiliar o beneficiário e o 
docente na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias, estimulando a mesma em todas 
suas ações e movimentos, promovendo sua autonomia; orientar, acompanhar e auxiliar na higienização, 
alimentação e troca de roupa e banho quando necessário;  auxiliar na construção de atitudes e valores 
significativos para o processo educativo do beneficiário; responsabilizar-se pela recepção e entrega dos 
beneficiários junto ao transporte/famílias, mantendo um diálogo constante entre transporte/família e 
OSC; acompanhar o beneficiário em passeios e outros eventos programados pela OSC; zelar pelo 
cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade 
dos beneficiários e profissionais, quanto no que se refere aos seus direitos inalienáveis; tratar os pais e 
funcionários da OSC de forma cortês e sem distinção; realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especificação profissional, de acordo com a demanda e conforme orientação de seu superior imediato. 
Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições, a 
qualquer tempo, pertinentes ou correlatas ao cargo e à área. 
 

2 – DOS REQUISITOS  
 
2.1. Poderão se inscrever a presente seleção, candidatos (as) que atendam os seguintes aspectos:  
 
Monitor (a): 
a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal; 
b) ter idade mínima de 18 anos completos; 
c) ter Ensino Médio completo;  
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
e) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;  
 f) Não ser servidor público do município de Itapetininga atendendo a Lei 13019 Art. 45. 
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3 – DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do CEPREVI - Centro de Pesquisa e 
Reabilitação Visual de Itapetininga - à Rua Josepha Zaglobynski Krapt, 932 – Jardim Bela Vista – 
Itapetininga/SP. 
Período:  02, 03 e 04 de agosto de 2021. 
Horário: 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00 
3.2. Todos os documentos deverão ser entregues em meio impresso não sendo considerado válido 
qualquer documento que seja encaminhado em forma eletrônica (e-mail, pen drive etc.) ou enviado 
pelo serviço de correio, ainda que a data de postagem esteja no prazo previsto neste edital. 
3.3 Os documentos deverão ser entregues em ENVELOPE LACRADO, que deverá estar identificado com 
os seguintes dizeres: “CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA - EDITAL N.º 03/2021 
Processo Seletivo Simplificado. Cargo pretendido: Monitor. 
 
3.4 O envelope deverá conter, no mínimo, os seguintes documentos, que deverão ser entregues em 01 
(uma) via: 
a) Anexo IV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE – devidamente preenchida; (deverá ser impresso do edital) 
b) Anexo V - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO – devidamente preenchida; (deverá ser impresso do edital) 
c) RG identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou outro documento de identificação com foto; 
d) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
e) Comprovante do Serviço Militar (sexo masculino); 
f) Certidão de quitação eleitoral; 
g) Comprovante de residência; 
h) Antecedentes criminais; 
i) Comprovante de experiência de trabalho (mínimo 01(um) ano) - declaração ou carteira de trabalho; 
j) Currículo Atualizado; 
k) Carteira de Trabalho (número e série); 
l) Diploma de Nível Médio; 

 
3.4.1 Conforme ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO, os itens abaixo somarão 
pontos na classificação, porém não será considerado item obrigatório para constar no envelope. 

a) Declaração (ou carteira de trabalho) de experiência na área PCDV- Pessoa com deficiência visual; 
b) Certificado ou declaração de cursos na área ao cargo pretendido, que constem carga horária; 
c) Certificado ou declaração de curso de informática, que constem carga horária;  

Uma vez protocolada a entrega do envelope, os documentos nele contidos não serão devolvidos ao 
candidato, em hipótese alguma, devendo os mesmos ficar arquivados na OSC, até a data da sua 
abertura, que será realizada pelos membros da comissão, nos dias 11 e 12/08/2021, na qual será 
verificado se todos os documentos previstos neste Edital foram entregues. 
Será anulada a inscrição do candidato que faltar com os documentos mínimos exigidos, ou em qualquer 
ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido qualquer requisito previsto neste Edital; 
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. 
 
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;  
Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido qualquer 
requisito previsto neste Edital; 
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4 – DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 
 
4.1. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
4.1.1. O processo de seleção se dará em duas (02) etapas: 
a) Análise de currículo pela equipe da Comissão Técnica de Seleção nomeada; 
b) Entrevista e dissertação.  
4.2. DA ANÁLISE CURRICULAR 
4.2.1. A análise curricular terá por base os dados contidos no anexo III deste Edital, atualizados e 
comprovados.  
4.2.2. A avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, valerão trinta (30) pontos, ainda que 
a soma dos títulos apresentados seja superior a esse valor, observando o anexo III deste Edital.  
4.2.3. Somente serão aceitos títulos relacionados no Anexo III, observando o limite de pontos nele contido. 
4.2.4. Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma e no prazo previsto neste 
Edital. 
4.2.5. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea A – no Anexo III deste Edital, o 
candidato deverá comprovar com certificação reconhecida;  
4.2.6. Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea B e alínea C – no Anexo III deste 
Edital, o candidato deverá comprovar com Declaração ou carteira de trabalho - CLT. 
4.2.7. Os certificados/declarações referentes aos títulos relacionados na alínea D e alínea E - no Anexo III 
deste Edital somente serão aceitos se neles constar a carga horária;  
4.2.8. O candidato deverá apresentar uma cópia, de cada título declarado. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas em hipótese alguma;  
4.2.9. Não serão recebidos os documentos originais;  
4.2.10. Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax ou outras formas que 
não aquelas exigidas neste edital;  
4.2.11. Cada título será considerado uma única vez;  
 
4.3. DA ENTREVISTA E DISSERTAÇÃO 
4.3.1. A abordagem da entrevista discorrerá sobre temas e experiências relacionadas à função o qual 
está concorrendo e a dissertação sobre tema escolhido pela Comissão Técnica organizadora da 
Seleção; 
4.3.2. A pontuação do candidato na entrevista resultará da média de pontos dados por cada um dos 
membros da comissão (dois membros) e poderá pontuar até quarenta (40) pontos. 
4.3.3. A pontuação do candidato na dissertação resultará na média de pontos dados por cada um dos 
membros da comissão (dois membros) e poderá pontuar até trinta (30) pontos.  
4.3.4. A pontuação do candidato resultará da média de pontos dados por cada um dos membros da 
comissão e poderá pontuar até setenta (70) pontos. 
 

5 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE 
5.1. Este Edital trata-se de um processo Seletivo Classificatório, sendo assim todo o candidato que cumprir 
com as exigências estabelecidas, irá obter pontos válidos para sua classificação;  
5.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, o escore final será resultante do total de 
pontos obtidos em todas as etapas do processo seletivo simplificado nos termos deste Edital; 
 5.3. Em caso de empate, atende-se o seguinte critério: candidato que obtiver a maior pontuação na 
somatória dos critérios avaliados – entrevista, dissertação apresentadas para a Comissão.  
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6 – DOS RECURSOS 

 
6.1. Somente será admitido um único recurso para cada candidato, relativo à divulgação dos resultados 
das etapas do processo seletivo, devidamente fundamentado com as justificativas para impugnação, 
dirigido à Comissão Organizadora da Seleção;  
6.2. O recurso somente será admitido se interposto no prazo estabelecido no Anexo I, após a divulgação 
do resultado oficial da respectiva fase de Seleção, não sendo aceito em nenhuma hipótese, recurso 
interposto fora do prazo ou que não seja fundamentado. Os recursos deverão ser apresentado na 
Organização CEPREVI, situada à Rua Josepha Zaglobynski Krapt, 932 – Jardim Bela Vista – CEP: 18.207- 740 
nesta cidade. 
 

7 – DOS ANEXOS 
7.1.  ANEXO I – CRONOGRAMA.  
7.2. ANEXO II – QUADRO INDICATIVO DO CARGO OFERECIDO, NÚMERO DE VAGAS, QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA EXERCER O CARGO, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO.  
7.3. ANEXO III – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO.  
7.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE.  
7.5. ANEXO V – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO.  
7.6. ANEXO VI – FORMULÁRIO DE RECURSO. 
 

8 – DA EXCLUSÃO DA SELEÇÃO 
8.1. Será excluído da seleção o candidato que: 
a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem todos os requisitos fixados neste 
Edital;  
b) Deixar de atender a qualquer ato convocatório, inclusive a participação na entrevista e dissertação.  
c) Não apresentar o documento que comprove a inscrição e que identifique o candidato em qualquer 
das etapas do presente processo seletivo. 
 

9 – DAS CONDIÇÕES FINAIS DA SELEÇÃO 
a) Não será admitida inscrição condicional;  
b) A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente a qualquer época, se o 
candidato não comprovar que, na data da contratação, tenha atendido a todos os requisitos exigidos, 
não considerando qualquer situação adquirida após esta data;  
c) O profissional que for contratado para a função, deve declarar no ato da contratação ter 
disponibilidade para trabalho referente ao anexo II, sendo a carga horária no período diurno ou conforme 
necessidade do projeto;  
d) O profissional contratado será lotado para atender as demandas referentes ao atendimento da pessoa 
com deficiência visual, atendimento extensivo à família, desenvolvido na Organização CEPREVI e ter 
disponibilidade para reuniões quando convocados;  
e) O presente EDITAL tem validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período uma 
única vez, a partir da data desta publicação; 
 
  

 
Sergio Majeweski 

Presidente 
Itapetininga, 31 de julho de 2021. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

AÇÃO DATA LOCAL 
1 – Publicação do Edital 31de Julho de 2021 www.itapetininga.sp.gov.br  e 

Semanário Oficial do Município 
2 - Inscrições 02, 03 e 04 de agosto de 2021 

Das 08h00 às 12h00min 
       13h00 às 16h00min 

Centro de Pesquisa e Reabilitação 
Visual de Itapetininga 

3 - Análise Curricular 11 e 12 de agosto de 2021 Centro de Pesquisa e Reabilitação 
Visual de Itapetininga 

4 - Conclusão da análise 
curricular e Convocação 

para entrevista e dissertação 

14 de agosto de 2021 www.itapetininga.sp.gov.br e 
Semanário Oficial do Município 

5 - Entrevista Individual e 
Dissertação 

16, 18 e 19 de agosto de 2021 
Das 08h00 às 12h00min  
        13h00 às 17h00min 

Centro de Pesquisa e Reabilitação 
Visual de Itapetininga 

6 - Resultados da Análise 
Curricular e Entrevista 

21 de agosto de 2021 www.itapetininga.sp.gov.br e 
Semanário Oficial do Município 

7 - Recursos 23 de agosto de 2021 
Das 09h00 às 12h00min 

 

Centro de Pesquisa e Reabilitação 
Visual de Itapetininga 

8 - Resultados dos Recursos e 
Classificação Final 

28 de agosto de 2021 www.itapetininga.sp.gov.br e 
Semanário Oficial do Município 

 

ANEXO II – QUADRO INDICATIVO DOS CARGOS OFERECIDOS, ESTIMATIVA DO NÚMERO DE VAGAS, 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EXERCER O CARGO, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO 

EM REGIME C.L. T (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS). 

CARGO ESTIMATIVA  
DE VAGAS 

QUALIFICAÇÃO 
 PROFISSIONAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
C.L.T 

Monitor 01 (uma) Ensino Médio Completo 40hs R$ 1.500,00 

 

ANEXO III -  TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO E TITULAÇÃO 

Monitor (a): 

ALINEA TÍTULO VALOR DE 
CADA TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

A Certificado de Conclusão de Ensino Médio 5,0 5,0 
B Experiência na área 5,0 5,0 
C Experiência na área da PCDV - Pessoa com Deficiência Visual  5,0 5,0 
D Conhecimento em informática  5,0 5,0 
E Cursos na área ao Cargo Pretendido 2,0 10,0 
F Entrevista 40,0 40,0 
G Dissertação 30,0 30,0 

TOTAL 100,0 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que eu,____________________________________________________ tenho 

disponibilidade de trabalho para o cargo de _________________ _________________, com uma jornada de ______ 

(________________________) horas semanais para trabalhar no Centro de Pesquisa e  Reabilitação Visual de 

Itapetininga, OSC (Organização Sociedade Civil) sem fins lucrativos de Itapetininga/SP. Entre os dias da semana 

disponíveis estão: de segunda a sexta feira no período diurno das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 

17h00min. Tenho disponibilidade para participar de capacitações e planejamentos quando for devidamente 

convocado. Por ser verdade, coloco-me à disposição.  

Itapetininga, ________ de __________________________ de 2021. 

 

 

 

Nome: 

RG: 
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ANEXO V 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 

Nome do Candidato: 
 
Sexo: (    ) F   (    ) M Estado Civil:  D/N: 

 
Naturalidade:  
 

Nacionalidade: 

RG: Órgão Emissor:  Data de Emissão:  
 

CPF: PIS/PASEP: 
 

Título Eleitoral:  Zona: Seção:  

Carteira Profissional: 
 

Série: UF: Data de Expedição: 

Certificado de Reservista:  
Endereço:  
 
Complemento:  Bairro: 

 
Cidade: UF:  CEP: 

 
Telefone:                                                                                   Celular: 

E-mail:  

Filiação:  
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
Formação:  
 
É PCD - Pessoa com Deficiência? (      ) Sim (      ) Não  
Qual? 

Observações:  
 
 
 
 
 
 
 

 

Itapetininga, _____  de __________________________ de 2021. 

________________________________ 

Candidato 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE RECURSO – CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL DE ITAPETININGA 

RECURSO 
Nome do Candidato:  
N.º de Inscrição:  
À Comissão Organizadora do Processo Seletivo: 
Eu, ____________________________________________________________________, como 
candidato ao Processo Seletivo Simplificado do CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL 
DE ITAPETININGA/SP, para o cargo de ___________________________________,  
Solicito a revisão de minha pontuação na etapa de __________________________________,  
Sob os seguintes argumentos e fundamentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itapetininga, ________ de ________________________________ de 2021. 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

Atenção: 
 

1. Preencher corretamente o formulário de recurso; 
2. Apresentar fundamentos e argumentos claros e concisos; 
3. Após preencher o recurso guarde comprovante de protocolo. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga 

EDITAL N.º 02/2021 

O Centro de pesquisa e reabilitação visual de Itapetininga em cumprimento ao Edital nº 02/2021, 
Processo Seletivo Simplificado 2021, através do presente instrumento, comunica que não houve 
recurso e divulga a classificação final dos candidatos abaixo relacionados.  
 

Cargo: auxiliar de coordenação 
 

 Candidato RG n.º  PONTUAÇÃO 
Juliana Aparecida Venancio 446333177 76,0 
Adriana Araujo Fogaça de A. Bueno 308564406 73,0 
Yasmin Sandoval Lopes 412001263 67,0 
Julie Kelly Lopes Pleins Rodrigues 430689470 66,0 
Debora Regina Ribeiro de Castro 344090930 63,0 
Suellen da Silva Campos 445894635 62,0 
Adriana Ribas da Silva Amaral 41273932X 60,0 
Bianca Aparecida Soares 430689524 60,0 
Carla Fernanda C. S. Carvalho 41020884X 59,0 
Liliane Corrêa Pinto 281609329 54,0 
Cibelle Aparecida Barros Betareli 306510662 54,0 
Claudia Lerri Luz 494400791 53,0 
Mayara Pires Marcelino Godoi 504102217 53,0 
Fabiana Pereira de Carvalho 458540389 51,0 
Joelma Campos Silva Libagy 226569329 50,0 
Michele Flávia Martins 41749306X 47,0 
Ricardo Marcelino 33703980X 40,0 
Bruna Alves Jardim 497587348 39,0 

 
 
 

 

 

Sergio Majewski – Presidente 

Itapetininga, 30 de Julho de 2021. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga 

 EDITAL N.º 02/2021 

O candidato aprovado, abaixo relacionado, deverá comparecer no Centro de Pesquisa e 
Reabilitação Visual de Itapetininga na Rua Josepha Zaglobynski Krapt, 932 - Jd. Bela Vista, 
Itapetininga/SP, entre os dias 02 à 04 de agosto de 2021 das 09:00 às 16h00, para aceitação das 
funções de acordo com a área específica habilitada. Informamos que somente o nome abaixo 
relacionado esta autorizado a comparecer, se até dia 04 de agosto de 2021, não tendo retorno 
do interesse, o mesmo será desistente e com isso chamaremos o próximo da listagem.  

 

Cargo: Auxiliar de Coordenação 

Candidato RG Classificação 
Juliana Aparecida Venancio 446333177 1º 

 

 

 

Sergio Majewski – Presidente 

Itapetininga, 30 de Julho de 2021. 
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ATO DA MESA Nº 45, DE 22 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre exoneração de servidor da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo art. 26, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e
Considerando o artigo 16, parágrafo único, inciso III da Lei Complementar nº 20, de 08 de junho 

de 2007, e
Considerando que na data de 22 de julho de 2021 houve a cassação do mandato do vereador Eduardo 

Vinícius Venturelli de Almeida Prando em decorrência do Processo Político-Administrativo nº 
02/2021.
R E S O L V E:
Art. 1° Exonerar do cargo de Assessor Parlamentar, referência II, de provimento em comissão, do 

quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga o senhor José Eduardo Pires de Almeida, a 
partir de 22 de julho de 2021.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Itapetininga, 22 de julho de 2021

ITAMAR JOSÉ MARTINS JOSÉ EDUARDO GOMES FRANCO
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

 UANDERSON CLAYTON DE OLIVEIRA MOREIRA CATARINA APARECIDA NANINI MOTA
1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIA

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

LUIZ FERNANDO PERETTI MATARAZZO
DIRETOR-GERAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
 

 
CONTRATO Nº 09/2021 

 
Contratante: Câmara Municipal de Itapetininga 
Contratada: Golden Serviços e Empreendimentos Técnicos Ltda.  
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção e 
conservação de jardins e áreas verdes do prédio da Câmara Municipal de Itapetininga. 
Valor Global: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 
Prazo: 12 (doze) meses  
Data da Assinatura: 05 de julho de 2021. 
Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga: Itamar José Martins  
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TERMO ADITIVO
REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

CONTRATO Nº 03/2019 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 – CONTRATANTE: 
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – CONTRATADA: GERASERVICE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, hi-

gienização e conservação predial, nas áreas internas e externas do Serviço de Previdência Municipal 
– SEPREM, sem o fornecimento de materiais e produtos de limpeza necessários à execução dos servi-
ços, atendendo ao estabelecido no Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho (SIEMACO), 
conforme descrição contida no Anexo I –VALOR GLOBAL: R$76.973,00 (setenta e seis mil, novecen-
tos e setenta e três reais) – VALOR MENSAL: R$ 6.414,41 (seis mil, quatrocentos e quatorze reais e 
quarenta e um centavos) – VIGÊNCIA: 12 meses (22/07/2021 a 21/07/2022) – FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Itapetininga, 22 de julho 2021.

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 
Processo nº A013/2021  

 
 

O SEPREM – Serviço de Previdência Municipal de 
Itapetininga, com sede na Rua Domingos José Vieira nº 1.181, centro, no Município 
de Itapetininga, Estado de São Paulo, comunica os profissionais interessados que 
está procedendo CHAMAMENTO PÚBLICO, a partir de 22 de julho de 2021 por 
período indeterminado, no horário das 9h às 17h, para fins de credenciamento de 
médicos e empresas de saúde, visando a prestação de serviços de perícia 
médica e fornecimento dos respectivos laudos periciais em processos de 
concessão e revisão dos benefícios de aposentadorias por incapacidade 
permanente, pensões por morte de dependentes inválidos, perícias para a 
concessão de aposentadoria especial insalubre e perícias documentais para 
isenção de IRPF na fonte. 

 
Os interessados deverão protocolar pedido de credenciamento na 

sede do SEPREM - Serviço de Previdência Municipal, no endereço supra, conforme 
os modelos constantes nos Anexos I, II e III que integram este edital. 
 
I – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE SUA EXECUÇÃO 
 

O presente edital tem por objeto a prestação de serviços técnicos 
de perícia médica em segurados e beneficiários do SEPREM, para fins de 
concessão e revisão de aposentadorias por incapacidade permanente, pensões 
por morte de dependentes inválidos, perícias para a concessão de 
aposentadoria especial insalubre e perícias documentais para isenção de IRPF 
na fonte, nos seguintes termos: 
 

a) As perícias médicas a serem realizadas pelos médicos credenciados deverão 
instruir processos administrativos de previdência social do SEPREM, mediante 
apresentação de laudo legível, com respostas digitalizadas/ou outro meio 
hábil, a quesitos que lhe forem apresentados pelo órgão competente, e 
oferecimento de conclusões que permitam deferir ou indeferir a concessão do 
benefício. 

 
b) O médico-perito ou empresa de saúde, não poderá realizar perícias 

médicas em processo administrativo que envolva seu paciente ou ex-paciente, 
conforme determinação expressa contida no artigo 2º, §1º, §2º e §3º, da 
Resolução CREMESP nº 126 de 31/10/2005. 
 

c) Será permitido o credenciamento do médico-perito que for servidor público do 
município, desde que, não cumpra horas de atividade na Perícia da Prefeitura 
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Municipal de Itapetininga, e cuja prestação de serviço pericial ao SEPREM 
seja realizada em horário compatível, conforme Art. 37 Inc. 16 e 17 da 
Constituição Federal. 

 
d) As perícias poderão ser realizadas no local que melhor convier ao 

atendimento, consultório do médico, na clínica da empresa de saúde ou no 
domicilio do segurado, interessado ou beneficiário, quando este não puder se 
locomover, desde que, qualquer que seja o endereço, pertença ao município 
de Itapetininga. 
 

e) Convocado para a realização da perícia médica, o exame do paciente e a 
elaboração do respectivo laudo devem ser concluídos pelo médico perito no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do agendamento a que se 
refere a letra a) do inciso VII deste edital. 

 
f) Quando se tratar de instrução de processo ou a revisão bienal de 

aposentadoria por incapacidade permanente, será constituída uma Junta 
Médica, remunerada na forma do item VI, podendo, para sua constituição, ser 
designado um especialista da área médica relacionada à natureza da doença 
do servidor, ao qual não será exigida a especialização em perícia médica. 

 
g) Os exames especializados e as consultas especializadas que forem 

solicitadas pelo médico perito, quando necessário à conclusão do laudo, serão 
realizadas às expensas do periciando. 

 
h) Os laudos relativos aos exames médico-periciais deverão definir a capacidade 

laborativa do segurado (sempre que o exame concluir que o mesmo não tem 
condições de exercer o seu cargo, mas pode ser designado para exercer 
atividades mais leves ou de menor responsabilidade, em processo 
administrativo de readaptação), ou concluir pela sua incapacidade permanente 
para o exercício de qualquer atividade no serviço público municipal. 

 
i) Os laudos que concluírem que o servidor deve ser aposentado por 

incapacidade permanente devem indicar, obrigatoriamente, o CID – 
Classificação Internacional de Doenças correspondente à doença. 
 

j) O credenciado, responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços 
executados, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou 
materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos 
serviços ou deles decorrentes. 
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k) O credenciado deverá comunicar ao SEPREM a ocorrência de qualquer 
irregularidade de que tenha conhecimento, com o objetivo de evitar a 
continuidade de benefício previdenciário indevido. 
 
 

l) Os laudos periciais deverão ser apresentados em documentos digitalizados/ou 
outro meio hábil, legíveis, datados e assinados pelo profissional habilitado. 
 

m) O credenciado não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, os 
serviços prestados. 

 
n) O credenciado se obriga a comunicar com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias a eventual alteração dos seus dados cadastrais, especialmente, 
telefone e endereço. 

 
o) O credenciado se obriga a respeitar os horários agendados para o 

atendimento dos segurados e beneficiários do SEPREM. 
 
II – DAS CONDIÇÕES E IMPEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 

a) É vedado o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro 
permanente do SEPREM (Lei Federal n° 8.666/93, art. 9°, III). 

 
b) Não poderão participar do presente credenciamento os interessados que 

estejam cumprindo as sanções previstas nos Incisos III e IV do art. 87 da Lei 
8.666/1993. 
 

c) O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas nos itens 
anteriores terá por suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o 
impedimento. 

 
d) O médico perito deve estar habilitado para o exercício da medicina e 

para a realização de perícias médicas, sem qualquer impedimento. 
 

e) O médico, no desempenho da atividade pericial, deve conhecer e cumprir na 
íntegra as Resoluções do Conselho Federal de Medicina e do CREMESP – 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 

 
f) Ao SEPREM reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a 

prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao 
descredenciamento, em casos de má prestação, verificada em processo 
administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
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g) Os interessados no credenciamento, para prestação de serviços técnicos 

especializados de perícia médica, deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

 
1) Pessoa Física:  

 
1.a. Declaração de Compromisso de Prestação De Serviços de Perícia 

Médica ao SEPREM (Anexo III); 
1.b. Cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM); 
1.c. Cópia da Carteira de identidade; 
1.d. Cópia do CPF; 
1.e. Título de especialista na área de perícia ou medicina do trabalho ou 

documento que comprove ter exercido ou estar exercendo função de 
médico-perito, desde que não esteja cumprindo horas de atividade na 
Perícia da Prefeitura Municipal de Itapetininga; 

1.f.   Currículo profissional com comprovação dos títulos; 
1.g. Alvará de localização fornecido pelo Município sede do estabelecimento 

(consultório) do prestador. 
 

2) Pessoa Jurídica:  
 

2.a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado; 

2.b. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício;  

2.c. Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas); 
2.d. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

da sede da empresa;  
2.e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço; 
2.f. Declaração de Entidade Filantrópica se for o caso; 
2.g. Indicação dos profissionais de perícia médica ou de medicina legal que 

realizarão as perícias e assinarão os laudos periciais, devendo 
apresentar, em relação a cada um deles: 
i. Cópia do diploma de conclusão do curso de medicina, devidamente 

registrado; 
ii. Cédula de identidade; 
iii. Prova de inscrição no Conselho Regional de Medicina; 
iv. Título de especialista na área de perícia ou medicina legal ou 

documento que comprove ter exercido ou estar exercendo função de 
médico-perito; e 
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v. Currículo profissional. 
           2.h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo 
642-A da CLT (DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943). 

 
g) Os documentos poderão ser autenticados, no ato da entrega, pelo servidor do 

SEPREM, mediante apresentação do original. 
 
III – DA PROPOSTA 
 

a) A proposta da empresa ou do profissional de perícia médica ou de medicina 
legal, para a execução de serviços de exames periciais resumir-se-á à 
apresentação de declaração de que conhece e aceita sem 
restrições os honorários fixados e as demais condições 
estabelecidas neste edital para o credenciamento, e, reconhece a 
faculdade da administração autárquica de alterar essas condições em 
qualquer tempo. 
 

b) A proposta da empresa ou da sociedade deverá observar o teor da inclusa 
minuta; 

 
c) A proposta deve ser apresentada em envelope único, juntamente com os 

documentos, contendo na parte externa, o nº do Edital de Chamamento, nome 
e CPF ou CNPJ do interessado. 

 
d) A apresentação dos documentos e da proposta poderá ser feita a partir 

desta data, sem prazo final, a qualquer tempo, por qualquer 
profissional, empresa ou sociedade do País, que executem serviços de saúde 
na área de perícia médica ou de medicina do trabalho. 

  
IV – DO CREDENCIAMENTO 
 

a) A documentação e a proposta que forem sendo apresentadas, devidamente 
protocoladas no SEPREM, serão examinadas pela Diretora do Departamento 
de Benefícios e pelo Departamento Jurídico do SEPREM, e, desde que os 
documentos sejam considerados satisfatórios e a proposta atenda as 
exigências deste edital, o proponente será imediatamente credenciado; 

 
b) A análise a que se refere o item anterior será feita obrigatoriamente pela 

ordem cronológica e numérica de apresentação no protocolo; 
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c) Não se admitirá nenhuma modificação nas propostas em relação aos 
honorários e demais condições, estabelecidos neste edital, exceto quando 
elas diminuam o ônus da Autarquia; 

 
d) O Presidente do SEPREM poderá, a qualquer tempo, limitar, suspender ou 

cancelar o credenciamento, considerando o interesse público, a oportunidade 
e a conveniência, mediante atuação conjunta com a Diretoria do 
Departamento de Benefícios. 

 
V – DO DESCREDENCIAMENTO 
 

a) A empresa credenciada ou o profissional credenciado que não cumprir, ou 
cumprir insatisfatoriamente, as regras estabelecidas neste Edital, ou em suas 
modificações unilaterais subseqüentes, a critério da Autarquia, poderá ser 
descredenciada pelo SEPREM, mediante comunicação por escrito. 

 
b) Será garantido o contraditório e ampla defesa do credenciado, antes do seu 

descredenciamento. 
 

c) O credenciado que não estiver satisfeito com as regras estabelecidas neste 
Edital, ou em suas alterações subseqüentes, poderá descredenciar-se 
mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias. 

 
d) O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou cumprimento 

em desacordo com o pactuado acarretará, ao credenciado as penalidades 
previstas no Artigo 87, da Lei 8.666/93 e alterações. 

 
VI – DOS HONORÁRIOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

a) Os honorários a serem pagos aos profissionais de saúde e às empresas 
credenciadas, para a remuneração de cada perícia realizada, corresponderão 
a R$ 200,00 (duzentos reais). 

 
b) Haverá acréscimo de 50% nos honorários acima especificados quando 

houver necessidade de realização de perícia médica no domicílio do 
segurado ou beneficiário, conforme especificado no item I, d, deste edital. 

 
c) O pagamento dos honorários será feito até o dia 15 do mês subsequente ao 

da apresentação do documento hábil emitido pela empresa credenciada ou 
pelo profissional, relativo às perícias realizadas, com comprovante da 
apresentação dos respectivos laudos periciais. 
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d) O pagamento dos honorários periciais será feito mediante depósito em conta 

corrente do profissional ou da empresa credenciada. 
 

e) Os honorários a serem pagos aos profissionais de saúde e às empresas 
credenciadas junto ao SEPREM para cada perícia médica realizada, terão 
seus reajustes anuais pelo índice INPC acumulado no período, e seus valores 
fixados através de Resolução do Presidente do SEPREM. 

 
VII – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE DOS 
PROFISSIONAIS E DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 
 

a) Os exames periciais de cada segurado, interessado ou beneficiário serão 
agendados pelo Departamento de Benefícios Previdenciários do SEPREM 
junto ao profissional ou à empresa credenciada, por telefone, para a sua 
realização no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 
b) Após o agendamento das perícias os segurados ou beneficiários serão 

submetidos ao exame médico pericial, a ser realizado pelos credenciados. 
 

c) Sempre que o paciente não puder se locomover, o exame pericial deverá ser 
feito na residência do mesmo, desde que este resida dentro do perímetro 
urbano de Itapetininga, ficando a cargo do SEPREM o reembolso das 
despesas de transporte do médico até a residência do segurado ou 
beneficiário, mediante prestação de contas. 
 

d) Quando o periciando residir ou estiver fora do perímetro urbano do município 
de Itapetininga e impossibilitado, por motivos de saúde, de se locomover, 
ficará a cargo do SEPREM o credenciamento de médico perito que atenda no 
domicílio do paciente. 

 
e) A perícia médica será realizada com observância de outras normas 

procedimentais que vierem a ser estabelecidas pelo SEPREM. 
 

f) O médico perito não fica restrito aos relatórios elaborados pelo médico 
assistente do periciando, nos termos da Resolução do CREMESP. 

 
 
 
 
VIII – DO SUPORTE ORÇAMENTÁRIO 
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As despesas decorrentes do credenciamento de médicos peritos e 
da realização dos serviços previstos neste edital correrão por conta da dotação 
codificada sob nº 3390.39.00/3390.3600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA/FISICA, do orçamento anual do SEPREM, suplementada se 
necessário. 
 

Itapetininga, 22 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE DO SEPREM 

Jaime de Carvalho 
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ANEXO I 
 

PROPOSTA PESSOA FÍSICA  
Edital de Chamamento Público nº 001 /2021 

 
 
 
PROPOSTA para prestação de serviços técnicos de perícia médica em 
segurados ou beneficiários do SEPREM, para fins de concessão e revisão de 
aposentadorias por incapacidade permanente, pensões por morte de 
dependentes inválidos, perícias para a concessão de aposentadoria especial 
insalubre e perícias documentais para isenção de IRPF na fonte, conforme 
especificações contidas neste edital. 
 
NOME:  

 
ENDEREÇO:  
 
TELEFONE:  (       ) CRM: 
ESPECIALIDADE(S): 
 
 
      
      
      
 
DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO, EM TODOS OS SEUS TERMOS, AS 
CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2021 DO 
SEPREM. 
 
ITAPETININGA, ____ DE _______________DE ______. 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________ 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA PESSOA JURÍDICA 
Edital de Chamamento Público nº 001 /2021 

 
 
PROPOSTA para prestação de serviços técnicos de perícia médica em 
segurados e beneficiários do SEPREM, para fins de concessão e revisão de 
aposentadorias por incapacidade permanente, pensões por morte de 
dependentes inválidos, perícias para a concessão de aposentadoria especial 
insalubre e perícias documentais para isenção de IRPF na fonte, conforme 
especificações contidas neste edital. 
 
RAZÃO SOCIAL:  

 
ENDEREÇO:  
 
TELEFONE:  (       ) 
NOME DOS PROFISSIONAIS: 
 
 
ESPECIALIDADE(S): 
 
 
 
 
      
      
      
 
DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS, EM TODOS OS SEUS 
TERMOS, AS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2021 DO SEPREM. 
 
ITAPETININGA, ____ DE _______________DE ______. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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ANEXO III 
                                 

Declaração de Compromisso de Prestação de Serviços de Perícia Médica ao 
SEPREM 

 
 
 
AO  
SEPREM – Serviço de Previdência Municipal 
 
 
 
 
 
Drº/Clínica_________________________________médico/Perito_______________
________________________________________________estabelecido na Rua 
______________________________________nº _______inscrito no 
CPF___________________________, CRM____________, DECLARO que 
concordo em prestar serviços de perícia médica junto ao SEPREM, objeto do 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2021 nas condições ali estabelecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     .........................de................de ........... 
 
 
 
 
 
    ____________________________________ 
                                          Carimbo/assinatura 
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