
PREFEITURA MANTÉM AÇÕES DE
PREVENÇÃO À DENGUE

 A Prefeitura reforçou, des-
de o início do ano, o combate à 
proliferação do mosquito trans-
missor da dengue, o Aedes ae-
gypti. Por meio da Secretaria de 
Higiene e Saúde, a Prefeitura tem 
realizado visitas em bairros como 
Parque Suburbano, Amador Bue-
no, Jardim São Carlos, Vila San-
ta Rita, Jardim Briquet, Vila Dr. 
Cardoso, entre outros, onde são 
realizadas vistorias e oferecidas 
orientações para moradores.
 Entre as orientações pres-
tadas à população, destacam-
se as já conhecidas: não deixar 
água limpa acumulada em vasos 
de plantas, pneus, latas e garra-
fas vazias, fazer limpezas perio-
dicamente nos reservatórios de 
água para consumo e os manter 
vedados com telas. Todas essas 
ações têm o propósito de barrar o 
avanço da doença, que já atingiu 
diversos casos no estado de São 
Paulo.
 A equipe da Divisão de 
Vigilância Epidemiológica da Pre-

feitura é composta por 47 profis-
sionais e oito veículos, estando al-
tamente capacitada para atender 
à demanda dos serviços. A grande 
dificuldade dos profissionais está 
na resistência de alguns morado-
res em abrir suas residências para 
a vistoria e nebulização. 
 Para trabalhar junto aos 
Agentes de Saúde da Divisão Epi-
demiológica, foram criados nos 
PSF’s (Programa de Saúde da 
Família) grupos de agentes co-

munitários, que ficarão responsá-
veis pelas informações prestadas 
às comunidades e fiscalização 
de possíveis focos do mosquito. 
Além dos grupos, os enfermeiros 
atendentes nos PSF’s também re-
ceberam treinamento sobre o tipo 
de atendimento prestado ao pa-
ciente com suspeita do vírus.

SOBRE A DENGUE

 A dengue é uma doença 
séria, que merece toda a atenção 

da população, podendo registrar 
casos de hemorragia, conhecida 
como “dengue hemorrágica”, que, 
caso não seja detectada e tratada 
a tempo, pode levar à morte. 
 Os sintomas podem variar 
entre febre alta com início súbi-
to, fortes dores de cabeça, dores 
atrás dos olhos, perda de apetite, 
manchas no tórax e nos braços, 
náuseas, vômitos, cansaço, mole-
za e dores no corpo. Por se tratar 
de um vírus, não existe uma vaci-
na contra esta doença. Caso seja 
confirmada a presença de den-
gue, a pessoa contaminada deve 
permanecer em repouso e ingerir 
muito líquido, inclusive o soro ca-
seiro, para a hidratação do orga-
nismo.
 A Secretaria de Higiene e 
Saúde informa à população que, 
em casos de suspeita de dengue, 
o munícipe deve procurar a unida-
de de saúde mais próxima. 
 Outras informações so-
bre a doença e formas de se 
combater os focos podem ser 
obtidas por meio do telefone da 
Secretaria de Higiene e Saúde  
4143-8499. A sede da Secreta-
ria é localizada na Rua Isola Belli 
Leonardi, 08 - Vila Nova Itape-
vi. Além disso, também há um 
telefone gratuito para denúncias 
de casos de acúmulo de água e 
possíveis pontos de proliferação 
do mosquito: 0800 77 08133.

Participação dos moradores no combate ao Aedes aegypti é fundamental
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Secretaria de Administração 
CONVOCAÇÃO

Concurso Público nº 01/09

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos de 
Agente Administrativo I, Agente Administrativo II, Agente Fiscal de Posturas Municipais, Monitor, Nutricionis-
ta, Odontólogo PSF, Odontólogo US, Professor CL1, Técnico de Vigilância Sanitária.   
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abai-
xo relacionados nos termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento dos 
cargos da Prefeitura do Município 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 
05/04/2010, sob pena de deserção. Itapevi, 31 de Março de 2010. Roberto Camal Rachid – Secre-
tário de Administração.

ROBERTO CAMAL RACHID

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo nº 02/2010

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02189/2010 – Processo Seletivo nº 02/2010 – (Provimento dos 
Cargos de Agente Comunitário de Saúde).    
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abai-
xo relacionados. 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 do dia 05/04/2010, sob 
pena de deserção. Itapevi, 31 de março de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Adminis-
tração.    

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 07/2010
Programa  Esportes e Lazer da Cidade – PELC/PRONASCI

A Prefeitura do Município de Itapevi através da Secretaria de Administração informa que estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo do cargo abaixo descrito, para o Programa  Esportes e Lazer da Cida-
de – PELC/PRONASCI. Projeto que será realizado nos bairros Jd. Paulista e Jd. Santa Rita. Os contratados 
trabalharão com jovens de 14 à 24 anos de idade.

Os interessados devem se inscrever na Secretaria de Esportes e Lazer,sito à Rua: Geraldo Vasquez, 08 – 
Jd. Portela – Próximo a Caixa Econômica Federal de 05 à Abril de 2010 à  09 à Abril de 2010, de 
segunda a sexta, das 08h00 as 17h00 
OBS.: AS Inscrições serão encerradas às 13 horas do dia 09 de abril de 2010.
 •O candidato deve ser brasileiro, na forma do artigo 12 da Constituição Federal.
 •A prova será realizada no dia 11/04/2010  às 09h no CEMEB Prof. Paulo Freire Av. Presidente 
Vargas, 300 – Vila Nova Itapevi. Os portões serão fechados exatamente às 09:00 hs e não será ad-
mitida a entrada de candidatos atrasados. A prova será constituída de questões testes de múltipla escolha 
com duração de até 03 (três) horas.
 •A divulgação dos resultados será disponibilizada no dia 13/04/2010, no site da PMI (www.itapevi.
sp.gov.br) e no Saguão da Prefeitura de Itapevi, sito  à Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Christianópolis 
– Itapevi – SP.  O acompanhamento será de responsabilidade do interessado.
 •Período para recurso: 14 e 15 de Abril de 2010, mediante requerimento no Setor de Protocolo sito à 
Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Christianópolis – Itapevi – SP.
 •A publicação da homologação está prevista para o dia 16/04/2010 no Diário Oficial de Itapevi, no site 
da PMI (www.itapevi.sp.gov.br) e Saguão da Prefeitura de Itapevi sito  à Avenida Presidente Vargas, nº 405, 
Jd. Cristianópolis – Itapevi – SP, e o acompanhamento de todas as publicações será de responsabilidade 
do interessado.
 •Do Critério de Desempate e da Classificação Final.
Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
 a)Tiver a maior idade;
 b)Sorteio.
•No ato da inscrição todos os candidatos deverão declarar na ficha de inscrição presencial se “Considera 
– se um brasileiro afro – descendente” para fins de concorrer a reserva de 20 % (vinte por cento) das 
vagas do Processo Seletivo, de acordo com a Lei Municipal 1.798 de 05 de maio de 2006.
• Às pessoas portadoras de deficiência são assegurados 10% (dez por cento) das vagas no presente pro-
cesso seletivo, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que sejam porta-
doras, atendendo ao disposto na Lei Municipal 878 de 08 de junho de 1989. Os candidatos portadores de 
deficiência deverão, obrigatoriamente, apresentar no ato da inscrição um  laudo médico atestando a espé-
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cie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação In-
ternacional de Doença –CID, o qual será avaliado pela junta médica da Medicina do Trabalho Municipal.

 • A contratação por tempo determinado será em regime CLT, o contrato terá vigência certa e determi-
nada, vigorando por 30 (dias), podendo o contrato ser prorrogado automaticamente a cada 30 (trinta) 
dias, salvo se a CONTRATANTE ou CONTRATADO se manifestar por escrito contrário à prorrogação, com 
antecedência de 15 (quinze) dias do vencimento do contrato, respeitada a legislação vigente. 
O presente processo seletivo terá validade por 12 (doze) meses  não prorrogáveis.

O candidato deverá apresentar os documentos pessoais e o comprovante de escolaridade  no ato da 
convocação. 

• Segue em anexo o Conteúdo Programático a ser exigido nas provas.

COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 07/2010:

 1.NÚBIA MORAIS SOUSA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 2.MARI EUGENIA GANDOLFO – SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS
 3.MARIA DA GLORIA GUILHERME DA SILVA – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ITAPEVI, AOS 31  DE MARÇO DE 2010.
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIAS

Processo Seletivo nº 021/09
PELC/PRONASCI

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 26023/2009 – Processo Seletivo nº 021/09 – (Provimento dos Car-
gos de Instrutor de Artes II e Instrutor de Música).     

 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abai-
xo relacionados. 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 05/04/2010, sob pena de 
deserção. Itapevi, 30 de Março de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração

ROBERTO CAMAL RACHID
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Departamento de Vigilância em 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: Alessandra Maronka Oliveira(AIF nº1098), José Ailton Santos(AIF nº 1099), Restaurante de Amigos de Itapevi 
Ltda ME(AIF nº 1100), Zilma Alexandre Oliveira(AIF nº 1236), Adelmo Alves de Matos(AIF nº1069) – Processo nº 4494/10, 
Francisco Brunelo(AIF nº 1068) – Processo nº 4493/10, Dalvino Pereira dos Santos(AIF nº 1097). 

A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:

Razão Social : Barbosa Lima Pacheco Ltda-ME(AIP nº 1555) Processo nº 4485/10, Francisco Brunelo(AIP nº 1068) – Proces-
so nº 4493/10, Adelmo Alves de Matos(AIP nº 1069) – Processo nº 4494/10, Angela Beghini Siqueira(AIP nº 1134) – Pro-
cesso nº 4492/1, Elaine Aparecida de Carvalho(AIP nº1100) – Processo nº 4299/10, Elza Sizuio Kurimoto Montanheiro(AIP 
nº 1532) Processo nº 0446/09.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRAZO:

Razão Social: Hospital e Maternidade Nova Vida Ltda – Processo nº 0484/10, Aliança Pães e Doces Ltda – Processo 
nº 4581/10, Hangar One S/C Ltda – Processo nº 4284/10, Interdent Serviços Odontológicos S/C Ltda – Processo nº 
0195/03.

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Paulo Teruyoshi Suguro – Processo nº 1907/01. 

INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Carrefour Comércio e Indústria Ltda – Processo nº 20658/09.

INDEFERIMENTO DE DEFESA CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO
RECURSO CONTRA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Padaria Rainha de Itapevi Ltda –(AIP nº 1520) Processo nº 5625/10,Celso Cesario da Silva(AIP nº 1554)   
Processo nº 3062/10, Carrefour Comércio e Indústria Ltda (AIF nº 1443) – Processo nº 5869/10, Ricardo Calsavara Vick   
(AIF nº 1531) – Processo nº 20695/09, Aliança Pães e Doces Ltda(AIF nº 1539) - Processo nº 4581/10, Hangar One S/C 
Ltda (AIF nº1551 e 1553) - Processo nº 4284/10.

Ubiratan Carvalho
Diretor de Vigilância Sanitária

Secretaria de Higiene e Saúde

Secretaria de Receita
EDITAL 06/10 – D.T.F.P.M.

 Ficam nesta data notificados os proprietários das mercadorias apreendidas neste município, 
em função do exercício da atividade de comércio irregular abaixo relacionadas, que tiverem interesse em 
resgatá-las, a comparecerem à Divisão Técnica de Fiscalização de posturas, Av. Pres. Vargas nº 405 – Jd 
Cristianópolis no prazo de 10 dias:
 1.Processo 6794/10, interessado desconhecido, 01 carrinho de sorvete apreendido dia 24/03/10 na Praça 
Carlos de Castro conforme auto de apreensão 653/A.
Ressaltamos que a mercadoria somente será devolvida caso o proprietário comprove a propriedade do bem, 
apresentando a nota fiscal e efetuando o pagamento da multa de 500 UFM’s (R$ 590,00) em conformidade 
com o art. 5º da lei municipal nº 1.872 de 04 de abril de 2007. 
 Após 10 (dez) dias da publicação deste, caso o interessado não tenha retirado referida mercado-
ria esta passará a integrar o patrimônio público sendo levada a hasta pública conforme dispõe artigo 5° § 
2° da Lei Municipal 1872/07. 

                      
 Luis Eduardo G. Perrone

Secretário da Receita

Secretaria de Finanças
AUDIÊNCIA PÚBLICA

   A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública sobre 
a  Lei de Diretrizes Orçamentaria de 2011, que se realizará no dia 12 de abril de 2010, às 16 hs 00, na 
Câmara Municipal de Itapevi, sito a Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi.

Fábio dos Santos Amaral
Secretaria de Finanças

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O 
III TORNEIO DE XADREZ

Interessados poderão fazer sua inscrição pela internet ou 
diretamente na Secretaria de Esportes e Lazer até o dia 16 de abril

 No dia 18 de abril, a 
Secretaria de Esportes e Lazer 
realizará o III Torneio de Xa-
drez. O evento reunirá enxa-
dristas de Itapevi e região no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes.
 O torneio envolverá 
disputa nas categorias Sub-

15 (masculino e feminino) e 
Livre (masculino e feminino). 
As inscrições estão abertas e 
poderão ser efetuadas gratui-
tamente até o dia 16 de abril, 
na própria Secretaria (rua Ge-
raldo Vasques, 08 – Jardim 
Portela) ou pelo site da Prefei-
tura (www.itapevi.sp.gov.br). 

PAIXÃO DE CRISTO SERÁ 
ENCENADA EM ITAPEVI

 Entre os dias 9 e 10 de 
abril, os moradores de Itapevi 
poderão assistir, gratuitamente, 
a encenação da Paixão de Cris-
to – Uma História de Devoção, 
Amor e Fé. A peça vai ser re-
presentada pelos alunos da Es-
cola Municipal de Teatro, no Es-
paço Cultural 930, a partir das 
19h30.
 O evento é realizado 
desde 2007 e marca as ativi-
dades relacionadas à Semana 
Santa, fazendo parte do calen-
dário cultural da cidade. 
 A apresentação deste 
ano contará com um total de 30 
artistas, além de membros das 
comunidades católicas da cida-
de. 
 Os atores têm ensaiado 
todas às segundas, quartas e 

sextas-feiras, no mesmo local de 
encenação da peça. De acordo 
com a Secretaria de Educação 
e Cultura, o enredo é baseado 
em passagens dos Evangelhos 
contando a história da Vida, 
Paixão e Morte de Jesus Cris-
to, a partir de seu Batismo até 
a Crucificação, apresentando 
sua mensagem de salvação, de 
arrependimento, de perdão e 
alguns de seus mais importan-
tes atos. Nos últimos anos, a 
peça foi assistida por milhares 
de pessoas e já se tornou uma 
tradição em Itapevi.

O Espaço Cultural 930 
é localizado na

Rodovia Engenheiro
Renê Benedito da Silva, 
930 - Jardim Santa Rita. 


