
PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA O 
PROGRAMA CONEXÃO JOVEM

150 vagas deverão ser preenchidas este ano
 Nos dias 1, 2 e 3 de mar-
ço estarão abertas as inscrições 
para o Conexão Jovem, progra-
ma desenvolvido pela Prefeitura 
com o objetivo de possibilitar es-
tágio em setores públicos para 
adolescentes que tenham entre 
16 anos e 17 anos e 11 meses 
e que estudem em escolas públi-
cas. De acordo com a Secretaria 
de Educação e Cultura, serão 
disponibilizadas 150 vagas.
 Além de estagiar nas es-
colas municipais ou outros de-
partamentos da Prefeitura, o jo-
vem também terá a oportunidade 
de passar por cursos de capacita-
ção e receber uma bolsa-auxílio 
no valor de R$ 510 mensais. Se 
seguidas corretamente todas as 
formas de conduta, o contrato do 
estagiário é renovável automa-
ticamente de 30 em 30 dias, e 
pode ter duração de até vinte e 
quatro meses desde que o can-
didato não ultrapasse a idade de 

18 anos ou termine o ensino mé-
dio regular. 
 Os interessados em parti-
cipar do processo seletivo devem 
se dirigir ao CEMEB Bemvindo 
Moreira Nery, na Avenida Pedro 
Paulino n° 74 – Cohab, entre as 
9h e às 16 horas, munidos de ori-
ginais e cópias do documento de 
identificação (RG), CPF, declara-
ção escolar que comprove estar 
matriculado no Ensino Médio 
Regular ou Técnico de Instituição 
Pública de Ensino. 

valerá 2 pontos, sendo 30 de co-
nhecimentos gerais, e 10 ques-
tões de conhecimento específico 
de informática. Também fará par-
te do processo seletivo uma re-
dação, que valerá 20 pontos, e 
totalizará 100 pontos ao final da 
prova.  
 O processo seletivo será 
realizado no dia 14 de março, 
e terá duração de três horas, os 
portões serão fechados às 8h30 
e não será admitida a entrada de 
candidatos atrasados.

 O local da prova de cada 
candidato será divulgado no dia 
5 de março, no Diário Oficial do 
Município de Itapevi, no site ofi-
cial da Prefeitura (www.itapevi.
sp.gov.br) e será afixado na Se-
cretaria de Administração, sito 
na Avenida Presidente Vargas nº 
405 – Jd. Christianópolis, Itapevi 
– SP, sendo o acompanhamento 
do preenchimento das vagas de 
interesse do próprio candidato.
 A prova contará com 40 
questões objetivas, e cada uma 
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Secretaria de Administração 

Secretaria de Governo 
LEI Nº2.002, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

(ALTERA O TEXTO DA LEI QUE AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI A DESAFETAR E ALIE-
NAR POR DOAÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, O LOTE N° 01-A, DA QUA-
DRA “02”, PARTE DA ÁREA INSTITUCIONAL DO CONJUNTO HABITACIONAL ITAPEVI, SETOR D, LOCA-
LIZADO NA AVENIDA PEDRO PAULINO – MUNICÍPIO DE ITAPEVI, MATRICULADO SOB O N° 96.109, 
JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE COTIA E COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL CADASTRAL SOB O N° 
23132.34.40.0015.00.000, COM ÁREA TOTAL DE 1.333,57 METROS QUADRADOS.)
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município de Itapevi, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER – que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artº 1º - Fica alterada a redação do parágrafo único, do artigo 2°, bem como do artigo 3° e seu parágrafo 1° da Lei Muni-
cipal N° 1.992 de 18 de dezembro de 2009, que assim passa a dispor:
“Art. 2° - (...)
Parágrafo único – Fica instituído que, caso o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não construir, implantar e funcionar 
estabelecimento de atendimento ao segurado da previdência no imóvel doado, no prazo de 04 (quatro) anos, ocorrerá a 
reversão se o atraso na construção e/ou implantação se der por culpa exclusiva do INSS, a qual deverá ser provada em 
processo administrativo. O prazo previsto neste parágrafo poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, desde que 
requerido e justificado expressamente pelo INSS. No caso de reversão do imóvel doado o INSS não fará jus a qualquer 
indenização. Ao INSS fica facultado optar por não devolver o imóvel doado, neste caso deverá indenizar a Prefeitura no 
valor atualizado do imóvel que foi doado, cujo memorial descritivo faz parte da Lei em tela.”
“Art. 3º - A doação não poderá ser transferida a outrem a qualquer título, tampouco o Instituto Nacional do Seguro Social 
poderá dar qualquer outra finalidade ao imóvel, que não seja a construção, instalação e funcionamento de um estabeleci-
mento destinado ao atendimento de Segurado da Previdência Social.
§ 1º. Em caso de alteração de finalidade ou o não funcionamento de atendimento ao Segurado da Previdência Social 
instalado no imóvel doado, o mesmo será revertido ao Município Doador, sendo facultado ao INSS para evitar a reversão, 
indenizar a Prefeitura no valor atualizado do terreno, objeto da indenização.”
Art. 2º - Os demais artigos da referida Lei permanecem inalterados.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Itapevi, 12 de fevereiro de 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA 

 Publicada, no Diário Oficial do Município de Itapevi e por afixação, no lugar de costume e registrada em livro 
próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, aos 12 de fevereiro de 2010.

DR. JURANDIR SALVARANI
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PROCESSO SELETIVO – 21/2009 – 
Programa  Esportes e Lazer da Cidade – PELC/PRONASCI 

HOMOLOGAÇÃO

 A Prefeitura do Município de Itapevi HOMOLOGA o Processo Seletivo 21/2009, para o cargo de Coordena-
dor Geral, Coordenador de Núcleo, Instrutor Poliesportivo, Instrutor de Artes I, Instrutor de Artes II, Instrutor de Dança e 
Instrutor de Música, conforme a classificação final dos referidos cargos, publicada em 05/02/2010 no Diário Oficial de 
Itapevi (D.O.I).
 •Do Item – “Da Validade do Processo Seletivo”:
 O presente processo seletivo terá validade por 12 (doze) meses  não prorrogáveis a contar da data de sua 
homologação.
 •Do Item – “da Contratação”: 
 A contratação por tempo determinado será em regime CLT, o contrato terá vigência certa e determinada, 
vigorando por 30(dias), podendo o contrato ser prorrogado automaticamente a cada 30(trinta) dias, salvo se a CON-
TRATANTE ou CONTRATADO se manifestar por escrito contrário à prorrogação, com antecedência de 15(quinze) dias do 
vencimento do contrato, respeitada a legislação vigente. 

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração.

Itapevi, 25 de Fevereiro de 2010.

PROCESSO SELETIVO 02/2010
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

 A Prefeitura do Município de Itapevi torna público o Gabarito e o Resultado dos Classificados no Processo 
Seletivo 02/2010 para os cargos de Agente Comunitário de Saúde:
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PORTARIAS

Período para recurso: 01 e 02 de Março de 2010, mediante requerimento no Setor de Protocolo sito à Avenida Presidente 
Vargas, nº 405, Jd. Christianópolis – Itapevi – SP.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ABANDONO DE CARGO

À  Sra.
LÍLIAN DA PAIXÃO BEZERRA

 Fica V. Sª convocada a comparecer junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Itapevi, 
sito à Av. Presidente Vargas, 405 JD Cristianopolis - Itapevi-SP no prazo máximo de 05(cinco) dias consecutivos a contar da 
publicação deste edital para apresentar justificativa no processo nº 03601/2010 quanto ao provável abandono de cargo, 
de acordo com o artigo 192, II, § 1° e § 3º da Lei 223/1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi). 

Itapevi, 22 de Fevereiro de 2010.

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ABANDONO DE CARGO

À  Sra.
MARIANE DA SILVA NUNES

 Fica V. Sª convocada a comparecer junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de 
Itapevi, sito à Av. Presidente Vargas, 405 JD Cristianopolis - Itapevi-SP no prazo máximo de 05(cinco) dias consecutivos a 
contar da publicação deste edital para apresentar justificativa no processo nº 04013/2010 quanto ao provável abandono 
de cargo, de acordo com o artigo 192, II, § 1° e § 3º da Lei 223/1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi). 

Itapevi, 24 de Fevereiro de 2010.

Roberto Camal Rachid
Secretário de Administração

CONVOCAÇÃO
 P. M. Itapevi – Proc. Nº 20697/2009 – Processo Seletivo nº 022/09
   (Provimento dos Cargos de Professor Adjunto).   
 
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relacio-
nados. Os classificados deverão comparecer junto à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itapevi/
SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de 01/03/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 26 de Fevereiro de 2010. 
Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.    

Professor Adjunto

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO
    

P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09
 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos de Agente Admi-
nistrativo I, Agente Administrativo II, Ajudante Geral, Assistente Social, Auxiliar de Contabilidade, Auxiliar de Enfermagem, 
Eletricista, Farmacêutico, Fiscal de Tributos Municipais e Lubrificador ).    
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos nos termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento dos cargos da Prefeitura do Muni-
cípio de Itapevi. Os classificados deverão comparecer junto à DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, 
Itapevi/SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de 01/03/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 26 de Fevereiro de 
2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.    
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Secretaria da Receita

Secretaria de Higiene e Saúde 

EDITAL 02/2010 - D.T.C.L.T.M.
 Ficam nesta data notificados a regularizar a situação fiscal no prazo de trinta dias os contribuintes abaixo rela-
cionados referentes aos respectivos débitos:
1) CCM 14273 em nome de AF – Serviços Gerais e Transportes LTDA, ofício nº 3353/2009 trata-se do Cancelamento de 
Ofício da Inscrição Municipal supra citada através do processo nº 9145/2007 apenso ao processo nº 10267/2004 bem 
como ciência dos débitos pendentes a esta Municipalidade. 
2) CCM 11068 em nome de Roberto Alves de Mello, ofício 2071/2009, trata-se do Cancelamento de Ofício da Inscrição 
Municipal supra citada através do processo nº 00638/2007, bem como ciência dos débitos pendentes a esta Municipali-
dade.
 3) CCM 15572 em nome de SUPER FORMA LTDA ME, ofício nº 2773/2009 trata-se do cancelamento de Ofício da 
Inscrição Municipal supra citada através do processo nº 11458/2004, bem como ciência dos débitos pendentes a esta 
municipalidade. 

Luis Eduardo G. Perrone
Secretário da Receita

Departamento de Vigilância à Saúde:

 O Diretor do Departamento no uso de suas atribuições e em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 19, e 
artigos 24 e 28 da Portaria CVS 01/2007, no artigo 596 do Decreto Estadual 12.342/1978 e artigos 9º, 10 e 142 da Lei 
Estadual 10.083/98 (Código Sanitário do Estado de São Paulo), torna Público:
A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO:
Razão Social: Daiane Aparecida da Silva – ME (AIF nº 1537)  Processo nº 3404/10, GR S/A (AIF nº 1538) – Processo nº 
3154/10.
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: IBAC Indústria Bras.de Alimentos e Chocolates Ltda (AIP nº 1442) – Processo nº 0485/10, Agostinho Angelo 
Silicani (AIP nº1067) – Processo nº 1197/10.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:
Razão Social: Juliana da Silva Miranda Via Oral Clínica Odontológica - Processo nº 1812/10, Crusam Cruzeiro do Sul 
Serviços de Assistência Médica S/A – Processo nº 0906/10, Getúlio dos Santos Pagano Junior – Processo nº 2492/10, Karla 
Christiane Ahumada Bento – Processo nº 0670/06.
 DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE  FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Ita Fuel Serviços Automotivos Ltda – Processo nº 11563/09, Drogaria e Perfumaria Cyro Ltda – Processo nº 
0201/08, L. Ferenczi Indústria e Comércio Ltda – Processo nº 18721/09, Farma Logística e Armazéns Gerais Ltda – Pro-
cesso nº 3574/10.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Ativa Distribuição e Logística Ltda – Processo nº 0640/07.
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO Nº 13772/09 REQUERIDO POR THAIS SILVA 
MOREIRA DE SOUSA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 17395/09:

ERRATA
Na edição de 12 de Fevereiro de 2010, na página 1, onde se lê:
 ANO 2 . Nº 58 . ITAPEVI , 12 DE JANEIRO DE 2010.
 leia-se:
 ANO 2 . Nº 59 . ITAPEVI , 12 DE JANEIRO DE 2010.

PORTARIAS Nº 490/2010, 491/2010 E 493/2010 ONDE CONSTA EXONERAÇÃO A PARTIR DE 01/02/10, FAZER CONS-

TAR A DATA CORRETA DE SAIDA A PARTIR DE 29/01/10.

PROCESSO SELETIVO 01/2010

MÉDICOS
A Prefeitura do Município de Itapevi torna pública a retificação abaixo:
Médico Clínico Geral SU/E:
Onde se lê: Leia -se:

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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CURSOS SEMIPROFISSIONALIZANTES 
COMEÇAM NA QUARTA-FEIRA (03)

Mais de 350 pessoas se inscreveram no Centro Municipal de Capacitação Profissional
 Na próxima quarta-feira 
(03), terão início as aulas do 
Centro Municipal de Capacita-
ção Profissional, em Itapevi. Este 
ano, por meio da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania, 
a Prefeitura está oferecendo cur-
sos semiprofissionalizantes gra-
tuitos de Manicure e Pedicure, 
Pintura em Tecido, Renda Filé, 
Cabeleireiro, Caixas e Emba-
lagens e Costura. As inscrições 
foram encerradas no dia 11 e 
mais de 350 pessoas participa-
rão das aulas este ano.
 O Centro Municipal de 

Capacitação Profissional vem 
representando uma oportunida-
de para milhares de munícipes 
alcançarem a independência 
financeira. Destinados prefe-
rencialmente aos beneficiários 
dos programas de transferência 
de renda, como o Bolsa Famí-
lia e o Renda Cidadã, os cursos 
oferecidos pela Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania 
têm duração de seis meses a 
um ano. De acordo com a pas-
ta, novas turmas poderão ser 
formadas no segundo semestre 
deste ano.

A JUSTIÇA ELEITORAL INFORMA:

OS ELEITORES DAS SEÇÕES ABAIXO DEVERÃO COMPARECER NO CARTÓRIO ELEITORAL 
PARA REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO ELEITORAL:

Deverá comparecer no Cartório Eleitoral para regularizar sua situação, munido dos seguintes documentos:
 •Documento que comprove sua identidade (RG original)
 •Título eleitoral (se possuir)
 •Comprovante de residência atual

Vanessa Vaitekunas Zapater
Juíza Eleitoral
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INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DA GUARDA 
VÃO ATÉ 05 DE MARÇO

Serão destinadas 40 vagas para homens e mulheres entre 18 e 35 anos
 As inscrições para o concur-
so público realizado pela Prefeitura 
para Guarda Municipal Escolar es-
tarão abertas até o dia 5 de mar-
ço. De acordo com a Secretaria de 
Administração, os candidatos po-
derão se inscrever pessoalmente 
(no Ginásio Municipal de Esportes 
– Avenida Rubens Caramez, 1000 
– Pq. Suburbano) ou via internet 
(por meio do site www.equipeas-
sessoria.com.br), pagando a taxa 
de inscrição de R$ 25,00.
 As fases do concurso in-
cluem avaliação escrita – que 
deverá ser realizada no dia 11 
de abril –, avaliação médica (sob 
responsabilidade do candidato) e 
teste de aptidão física. O resumo 
contendo todas as informações do 
edital está publicado no site da 
Equipe Assessoria (www.equipeas-
sessoria.com.br), na edição n.º 58 
do Diário Oficial do Município de 
Itapevi e no site da Prefeitura de 
Itapevi (www.itapevi.sp.gov.br).
 Os futuros guardas atu-

arão dentro do âmbito das esco-
las municipais, resguardando o 
patrimônio público e garantindo 
a segurança dos alunos e profis-
sionais de ensino. Além disso, os 
agentes atuarão no patrulhamento 
com motos e viaturas da equipe 
de Ronda Escolar, bem como efe-
tuarão a travessia de escolares em 
ruas e avenidas de maior tráfego.
 As vagas são destinadas 

rio, desde que estejam exercendo 
as funções. A Prefeitura reservará 
20% das vagas do concurso públi-
co para os candidatos que se de-
clararem afrodescendentes no ato 
da inscrição.
 A partir do dia 20 de mar-
ço, estará disponível no site da 
assessoria o local onde serão re-
alizadas as provas escritas. Cada 
candidato estará responsável pelo 
acompanhamento de sua inscri-
ção, dia, hora e local onde fará a 
prova.
 A Prefeitura de Itapevi tem 
investido pesado na qualificação e 
ampliação de seu quadro funcio-
nal, de modo a atender às deman-
das de serviços públicos ao cida-
dão. Em 2009, foi realizado um 
concurso visando preenchimento 
de 416 vagas em diversos setores 
da administração municipal.  
 Atualmente, estão sendo 
convocados profissionais aprova-
dos neste concurso para atuação 
na Prefeitura.

para ambos os sexos, desde que 
possuam ensino médio completo, 
estatura mínima de 1,65m para 
homens e 1,60m para mulheres, 
carteira nacional de habilitação e 
disponibilidade para trabalhar em 
regime especial de serviço, sujeito 
a escalas e plantões.
 Os vencimentos mensais 
são de R$ 932,26, acrescido de 
40% de periclitação sobre o salá-

ITAPEVI CELEBROU 51 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO

 Itapevi celebrou, na quinta-feira (18), 51 anos 
de emancipação político-administrativa. O aniversá-
rio da cidade foi marcado pela entrega de um mural 
comemorativo à passagem de seu primeiro cinquen-
tenário. A obra levou cerca de seis meses para ser 
construída e traz elementos representativos da história 
do município, desde sua origem à emancipação polí-
tica. 
  Horas antes, foi celebrada uma missa especial 
na Igreja Matriz São Judas Tadeu, acompanhada por 
centenas de fiéis. Posteriormente foi a vez da tradicio-
nal sessão solene na Câmara Municipal, que contou 
com a participação da Banda Musical da Guarda Mu-
nicipal e homenagens à diversas autoridades.

Aniversário da cidade foi marcado por eventos oficiais e pela
 entrega de um mural comemorativo


