
PREFEITURA TREINA AGENTES 
No combATE à dENGUE

Nos últimos dias, os 75 agentes 
comunitários de saúde dos PSF’s 
estão passando por um treina-
mento para auxiliar no trabalho 

preventivo à Dengue. Há sete 
meses o município não registra 
casos da doença.
Em palestras e atividades práti-

cas, os profissionais ficam a par 
dos procedimentos corretos do 
combate ao mosquito Aedes Ae-
gypti. De acordo com a Secretaria 
de Higiene e Saúde, os agentes 
do Programa de Saúde da Família 
(PSF) do Jardim Vitápolis, Chácara 
Santa Cecília e do Jardim Briquet 
já concluíram o treinamento. Em 
seguida, será a vez dos postos 
existentes na Vila Gióia, Ambuitá, 
Rosemeire e Parque Suburbano. 
Os agentes representam mais 

uma força no trabalho preven-
tivo, prestando orientações, 
preenchendo os boletins de ativi-
dade casa-a-casa e tirando as 
dúvidas da população.
Outra medida importante que 

está sendo adotada é o trabalho 
em parceria com outros setores da 
Prefeitura - como as Secretarias 

de Educação e Cultura, Esportes 
e Lazer, Assistência Social e 
Cidadania - Guarda Municipal e 
Defesa Civil, também do Estado 
e União, inclusive parceria com o 
Exército Brasileiro.
No entanto, o trabalho 

preventivo não deve ser realizado 
exclusivamente pela Prefeitura. 
Colocar tela na caixa d’água, 
esvaziar vasos de plantas e outros 
objetos que possam acumular 
água, e estar atento a qualquer 
suspeita de sintomas da doença 
é um dever do cidadão. Para 
mais informações, a Secretaria 
de Higiene e Saúde disponibiliza 
o número 0800-7708-133. O 
morador também pode procurar 
diretamente a Secretaria, situada 
à rua Padre Manfredo Schubiger, 
95, Jardim Cristianópolis.
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Secretaria de Administração
A PREFEITURA mUNIcIPAL dE ITAPEVI
 informa a todos os candidatos aprovados, bem como a 
quem mais possa interessar, que todas as contratações 
de Agentes Comunitários de Saúde decorrentes do 
processo seletivo nº 03/08 foram suspensas, em 
atendimento à determinação judicial expressa para 
tanto, oriunda do processo nº 2067/08, em trâmite 

Portarias

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Itapevi, bem 
como de solicitação do Órgão Ministerial constante no 
Inquérito Civil nº 22/08, da Promotoria de Justiça de 
Itapevi. Cumpridas as formalidades legais, Itapevi, 12 
de março de 2.009. Roberto Camal Rachid Secretário 
de Administração

P o R T A R I A Nº 632/2009.
MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município 
de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com a Lei nº 223, de 01 de agosto de 
1974 - Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi,
R E S O L V E: Aplicar a pena de RESSARCIMENTO 
AO ERÁRIO, a partir desta data, do valor de R$ 
868,90 (oitocentos e sessenta e oito reais e noventa 
centavos), ao funcionário WILSON JURCIC MARTINS, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, 
referente à decisão de fls. 47/53 e 64 proferida nos 
autos da Sindicância nº 23.253/06, presidido pela 
1ª Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares, devendo ser observada a 
regra estabelecida no artigo 141 e 180, § 2º da Lei nº 
223/74 - Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi, 
decorrente de uma multa de trânsito, aplicada quando 
o funcionário conduzia um veículo da Municipalidade 
sem a devida prudência, violando o artigo 257, § 8º 
do Código de Trânsito Brasileiro. Registre-se, publique-
se, e Cumpra-se. Itapevi, 13 de março de 2.009.
MARIA RUTH BANHOLZER Prefeita. Publicada, por 
afixação, no lugar de costume, e registrada em livro 

próprio na Prefeitura do Município de Itapevi, aos 
13 de março de 2.009. ROBERTO CAMAL RACHID 
Secretário de Administração
P o R T A R I A Nº 633/2009.
MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município 
de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com a Lei nº 223, de 01 de agosto de 
1974 - Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi,
R E S O L V E: REPREENDER, a partir desta data, a 
funcionária MARIA RITA AMARAL, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Guarda Municipal Escolar 
junto a Secretaria de Governo, referente ao Processo 
Administrativo nº 17.858/05, por violação aos deveres 
previstos no artigo 177, incisos VI e 178, inciso XVIII, 
com fundamento no artigo 183, inciso II da Lei nº 
223/74 – Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi. 
Registre-se, publique-se, e Cumpra-se. Itapevi, 13 de 
março de 2.009. MARIA RUTH BANHOLZER Prefeita
Publicada, por afixação, no lugar de costume, e 
registrada em livro próprio na Prefeitura do Município 
de Itapevi, aos 13 de março de 2.009. ROBERTO 
CAMAL RACHID Secretário de Administração

P.m.Itapevi. – Processo Seletivo 
06/2009: Publicação da classificação cujo 
conteúdo já foi publicado no site do Município 
(www.itapevi.sp.gov.br) e  afixado na  Secretaria 
de Administração - DRH, sito à Avenida 
Presidente Vargas, nº 405, Jd. Christianópolis 
– Itapevi – SP, no dia 18 de Março de 2009: 
PRocESSo SELETIVo 06/2009 – AGENTE 
dE cAmPo 
O Secretário de Administração torna público o 
gabarito e o resultado retificado da prova teórica 
realizadas no dia 15.03.2009 para o cargo 

de AGENTE DE CAMPO. Os 150 primeiros 
colocados na Prova Teórica realizarão a Prova 
Prática (Aptidão Física) no dia 20/03/2009 
às 08:00 hs no CEMIP – Av. Rubens Caramez 
S/N – Jd. Rosemary. OBS: O candidato deverá 
se apresentar para o TAF portando RG e n° de 
inscrição, estando bem alimentado, utilizando 
camiseta manga curta, calça de agasalho 
(tipo moleton) e tênis. Itapevi, 18 de Março 
de 2009. Roberto Camal Rachid Secretário de 
Administração.

GAbARITo:
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Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

PRocESSo SELETIVo Nº 07/2009 – PRoGRAmA 
coNEXÃo JoVEm coNVocAÇÃo PARA 
PRoVA EScRITA
A Secretaria da Administração, em vista do que consta 
no Edital do Processo Seletivo nº 07, torna pública a 
data, horário e local para a realização da prova escrita, 
ficando convocados todos os candidatos regularmente 
inscritos.
IMPORTANTE: Os candidatos deverão comparecer 

ao local indicado com, no mínimo, 1 (uma) hora de 
antecedência, portando o original do documento 
de identidade, o protocolo de inscrição, caneta 
esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha. NÃO 
SERÁ PERMITIDA SOB QUALQUER HIPÓTESE A 
ENTRADA DE CANDIDATOS NOS LOCAIS DE PROVA 
APÓS O HORÁRIO MARCADO PARA O INÍCIO DAS 
PROVAS.

 Itapevi, 21 de março de 2009. Roberto Camal Rachid Secretário de Administração
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Secretaria de Higiene e Saúde
departamento de Vigilância à Saúde
o diretor do departamento torna Público:
A LAVRATURA dE AUTo dE INFRAÇÃo:
Razão Social : Bezerra Produtos Óticos Itapevi – ME – 
Processo     nº 5153/09, Sérgio do Carmo Reis – Processo 
nº 5152/09, Alex da Silva Lima Gás – ME – Processo 
nº 4854/09, Marco Antonio Paulino – ME – Processo nº 
0036/08, Clovis Silva de Oliveira – Processo     nº 4910/09, 
Josinete Diolinda Pereira – Processo nº 4911/09 .
A LAVRATURA dE AUTo dE ImPoSIÇÃo dE 
PENALIdAdE:
Razão Social : Victor Clavijo Camacho – Processo nº 
3541/09, Marco Antonio Paulino – ME – Processo nº 
0036/08, Pães e Doces Disney Ltda – ME – Processo nº 
0417/03, Magali Batista Dias Restaurante – ME – Processo 
nº 3175/09.
A LAVRATURA dE TERmo dE INUTILIZAÇÃo: 
Razão Social : Marco Antonio Paulino – ME – Processo nº 
0036/08. 
dEFERImENTo dE SoLIcITAÇÃo dE PRAZo:
Razão Social : Bioervas Farmácia de Manipulação Ltda – 
EPP – Processo nº 0002/02, Missão Filadélfia – Processo 
nº 0286/08.
dEFERImENTo dA SoLIcITAÇÃo dE ASSUNÇÃo 
dE RESPoNSAbILIdAdE TÉcNIcA:
Razão Social : Droga Mires Ltda – Processo nº 2078/01.
dEFERImENTo dA SoLIcITAÇÃo dE bAIXA dE 
RESPoNSAbILIdAdE TÉcNIcA:
Razão Social : Drogaria Tangerino Ltda – Processo nº 
2002/01, Droga Mires Ltda – Processo nº 2078/01.
INdEFERImENTo dE dEFESA REFERENTE AUTo 
dE INFRAÇÃo /  REcURSo REFERENTE AUTo dE 
ImPoSIÇÃo dE PENALIdAdE: 
Razão Social : Rudy dos Santos Rodrigues – Processo nº 
0440/07.  
A LAVRATURA dE AUTo dE ImPoSIÇÃo dE 
PENALIdAdE:
Razão Social : Carlos Roberto Assunção – Processo nº 
0281/07, Comercial de Alimentos Grande Giro Ltda – 
Processo nº 35039/08, Diva Penha de Carvalho Silva – 
Processo nº 0258/07.
ENVIo dE docUmENTAÇÃo à ANVISA:
Razão Social : BMD – Comércio de Produtos Médicos 
Ltda – Processo nº 0426/08 – Petição de Autorização de 
Funcionamento – (Correlatos).   

cENTRo dE VIGILÂNcIA SANITÁRIA 
Comunicado CVS/CETESB/IG/DAEE 01, de 10-7-2008 
Comunicado Aos Usuários de Soluções Alternativas 
Coletivas de Abastecimento de Água para Consumo 
Humano Proveniente de Mananciais Subterrâneos 
O Centro de Vigilância Sanitária - CVS, a Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, o Instituto 
Geológico - IG e o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE, órgãos da Secretaria de Estado da Saúde, 
de Meio Ambiente, de Saneamento e Energia, comunicam 
aos usuários de soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de água para consumo humano proveniente 
de mananciais subterrâneos no Estado de São Paulo: 
1 - o consumo de água proveniente de mananciais 
subterrâneos em território paulista - em especial naquelas 

regiões intensamente urbanizadas e industrializadas - 
implica a adoção de medidas preventivas, de maneira 
a evitar riscos à saúde humana e impactos aos recursos 
hídricos e meio ambiente em geral; 
2 - Tais cuidados envolvem adequar a exploração do 
recurso hídrico subterrâneo às exigências da legislação 
sanitária, de recursos hídricos e de meio ambiente, que têm 
por propósito garantir o uso seguro e racional da água; 
3 - no caso das soluções alternativas coletivas de 
abastecimento, devem ser adotadas medidas adicionais de 
controle e vigilância pelo poder público, pois parte delas 
está situada próxima a áreas com passivos ambientais 
ou histórico de ocupação por atividades que podem 
contaminar o solo e as águas subterrâneas, com eventuais 
riscos envolvidos no consumo de água nessas situações; 
4 - São consideradas soluções alternativas coletivas 
de abastecimento de água para consumo humano as 
modalidades de abastecimento coletivo distintas do 
abastecimento público, incluindo poços comunitários e 
condominiais para abastecimento próprio de condomínios 
residenciais, conjuntos comerciais, hospitais, hotelaria e 
indústrias, entre outros, bem como a captação de água 
subterrânea destinada a uso de terceiros, por meio da 
distribuição por veículos transportadores; 
5 - Ressalte-se que, de acordo com a Resolução SS 65, 
de 12 de abril de 2005, o responsável pela operação 
das soluções alternativas de abastecimento tem o dever 
de controlar a qualidade da água captada, conforme a 
Portaria do Ministério da Saúde no 518/2004; 
6 - Desta forma, foi publicada em junho de 2006 a 
Resolução Conjunta SMA/SERH/SES no 3, instituindo maior 
rigor na exploração e uso das soluções alternativas de 
abastecimento; 
7 - com essa Resolução Conjunta, foram estabelecidas 
exigências adicionais para outorga no Departamento 
de Águas e Energia Elétrica - DAEE e cadastramento na 
Vigilância Sanitária de tais fontes, como a caracterização 
do uso do solo e da situação ambiental no entorno dos 
locais onde se pretende perfurar o poço, bem como 
monitoramento mais rigoroso da qualidade da água 
captada; 
8 - Desta maneira, todo poço tubular deve contar com 
outorga emitida pelo DAEE e, quando destinado ao 
consumo humano, cadastro na Vigilância Sanitária, bem 
como monitoramento freqüente da qualidade da água. 
Tão importante quanto a fiscalização pelo poder público 
(DAEE, CETESB e Vigilância Sanitária), é a consciência 
dos responsáveis e usuários de que sua saúde e bem estar 
dependem da exploração adequada dos recursos hídricos; 
9 - As agências regionais do DAEE e da CETESB, assim 
como as Vigilâncias Sanitárias municipais e regionais são 
instâncias do poder público que devem ser acessadas pelo 
consumidor no caso de dúvidas ou eventuais denúncias 
envolvendo a má exploração desses mananciais.
comUNIcAdo:
A Prefeitura Municipal de Itapevi, através da Secretaria 
de Higiene e Saúde convida a Sra. Kátia André de Barros 
Teixeira para prestar esclarecimentos no processo nº 
04502/09 de 05/03/2009, no dia 24/03/2009, às 
10:00hs na Secretaria de Higiene e Saúde. Dr. Sidney 
Sepulcre Secretário de Higiene e Saúde.
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AULAS dA EScoLINHA dE FUTEboL 
TÊm INÍcIo Em AbRIL

Crianças de 07 a 14 anos já 
podem se inscrever gratuitamente 
para participarem da Escolinha 

de Futebol de Campo da 
Prefeitura de Itapevi, por meio da 
Secretaria de Esportes e Lazer. As 

aulas acontecerão em abril no 
campo do Jardim Santa Rita, que 
será inaugurado em breve.
Localizado na Rodovia 

Engenheiro Renê Benedito Silva, 
na altura do CEMEB Prof. Irany 
Toledo de Moraes, o campo do 
Jardim Santa Rita foi alvo de 
reformas por parte da Prefeitura. 
No final de 2008, as grades e os 
alambrados foram recuperados e 
o campo recebeu um gramado. 
Com as reformas, o local 
deverá receber partidas dos 
campeonatos municipais, além 

de abrigar aulas da Escolinha de 
Futebol de Campo da Prefeitura.
Os interessados em participar 

da escolinha devem efetuar a 
matrícula na sede da Secretaria 
de Esportes e Lazer (Rua Geraldo 
Vasques, 08 – Jd. Portela), de 
segunda à sexta-feira, das 8 às 
12h e das 13 às 17h, sendo 
necessário possuir uma cópia do 
RG ou Certidão de Nascimento, 
01 foto 3x4, atestado médico 
e comprovante de endereço. 
Informações pelo telefone 4141-
0355.

Jd. RoSEmARY TERÁ ATIVIdAdES 
REcREATIVAS NESTE SÁbAdo

Neste sábado (21), das 10h às 
17h, na rua Serra Negra, serão 
promovidas inúmeras atividades 
esportivas e recreativas totalmente 
gratuitas. A rua será a primeira a 
receber o projeto “Rua de Lazer”, 

criado este ano pela Prefeitura com 
o objetivo de incentivar a prática de 
esportes e de atividades ao ar livre, 
além de fomentar uma integração 
maior entre os moradores.
De acordo com a Secretaria de 

Esportes e Lazer, diversas atividades, 
entre elas práticas esportivas, ping-
pong, piscina de bolinhas, tobogã 
e pula-pula, serão disponibilizadas 
à população local. Assim, como 
acontecerá no Jardim Rosemary, 
outros bairros da cidade também 
serão beneficiados com um dia do 
projeto. Segundo o cronograma da 
Prefeitura, até o fim deste ano o 
“Rua de Lazer” passará ainda pelo 
Jardim Portela, Jardim Santa Cecília, 
Jardim Dona Elvira, Jardim Vitápolis, 

Jardim Ruth, Vila Nova Itapevi, Vila 
Dr. Cardoso e Vila Santa Rita.
Os interessados em ter uma 

edição do “Rua de Lazer” no seu 
bairro, devem procurar a Secretaria 
de Esportes e Lazer, situada à rua 
Geraldo Vasques, n° 08, no Jardim 
Portela. O horário de atendimento é 
de segunda à sexta-feira, das 08h às 
17h. Confira abaixo o cronograma 
dos bairros a serem contemplados 
este ano com uma edição do 
projeto:

Projeto Rua de Lazer atenderá diversos bairros nos próximos meses
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INScRIÇÕES AbERTAS PARA cURSo 
dE cERÂmIcA ARTÍSTIcA

Já estão abertas as inscrições 
para o curso de Cerâmica 
Artística, ministrado gratuitamente 
pela Casa do Ceramista de 
Itapevi. As aulas, assim como 
os demais cursos promovidos 
pela Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania, têm como 
público-alvo os beneficiários dos 
Programas Bolsa Família e Renda 
Cidadã. 
Seus principais objetivos são 

fomentar a cultura nordestina 
na cidade e contribuir para que 
centenas de munícipes descubram 
novos talentos artísticos, obtendo, 

inclusive, sua própria renda a 
partir do que produzem. Segundo 
a Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania, o prazo para se 
inscrever se encerra no final 
de março. Os interessados em 
participar do curso de Cerâmica 
Artística deverão comparecer à 
Casa do Ceramista, situada à 
rua Escolástica Chaluppe, 120, 
Centro, ao lado da Secretaria. 
Pede-se também que, se possível, 
o aluno tenha em mãos o CEP 
de sua residência. O horário 
de atendimento é de segunda à 
sexta-feira, das 08h às 17h. 

Aulas, ministradas na Casa do Ceramista, são voltadas aos beneficiários dos programas Bolsa 
Família e Renda Cidadã

Uma série de oficinas pedagógicas, 
com atividades lúdicas sobre o 
consumo consciente de água, será 
oferecida aos alunos do CEMEB 
Monteiro Lobato, na Cohab, em 
comemoração ao Dia Mundial 
da Água (determinado pela 
Organização das Nações Unidas 
como o dia 22 de março).
As atividades serão realizadas na 

próxima sexta-feira (27), a partir 
das 9 horas, e serão ministradas 

dIA dA ÁGUA SERÁ comEmoRAdo 
No cEmEb moNTEIRo LobATo

por funcionários da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e por 
uma equipe de técnicos da Sabesp 
(Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo). 
De acordo com a Prefeitura, a 

escola foi escolhida para realização 
das atividades devido ao amplo 
espaço disponível, possibilitando 
que um grande número de crianças 
seja alcançado pela iniciativa. 
No evento, serão tratados, entre 

outros assuntos, a importância e 
os cuidados no consumo de água 
potável na cidade de Itapevi.
Números: Estimativas apontam 
que menos de 3% da água existente 
no planeta são doce e, deste 
percentual, mais de dois terços estão 
inacessíveis para consumo humano. 
O Brasil detém cerca de 12% da 
água doce disponível no mundo. 
Porém, mais da metade (54%) desse 

total localiza-se na Amazônia e na 
bacia do rio Tocantins, onde está a 
menor população por quilômetro 
quadrado do país. 
Segundo a FAO (Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação), a escassez de água 
já afeta 1,2 bilhão de pessoas em 
todo o mundo, enquanto outros 
500 milhões já começam a sofrer 
pela falta do recurso.


