
PRONTO SOCORRO DA VILA
DR. CARDOSO É REABERTO 

 A Prefeitura reabriu para 
utilização dos moradores, na 
última segunda-feira (31 de 
maio), as instalações do Pron-
to Socorro da Vila Dr. Cardo-
so. Anexo à Unidade Básica de 
Saúde do bairro, o Pronto So-
corro foi fechado para reformas 
após a detecção de infiltrações 
no prédio.
 De acordo com a Secre-
taria de Higiene e Saúde, foram 
realizadas trocas das instalações 
elétricas e hidráulicas e do re-
vestimento nas salas, banheiros 
e corredores. Durante o período 
de intervenção, toda a deman-
da por serviços emergenciais 
na região foi deslocada para 
o Pronto Socorro Central. Já a 
UBS – que fica no mesmo pré-
dio, porém não apresentou infil-
trações – permaneceu atenden-
do a população normalmente 
durante o período.

VAGAS DE EMPREGO DO PAT
PÁG. 05
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

LEI N°2.017, DE 25 DE MAIO DE 2010.
(PROJETO DE LEI DE AUTORIA DOS VEREADORES, SRS. MARCOS FERREIRA GODOY – PV E PAULO RO-
GIÉRIO DE ALMEIDA – PTB.)
(“ALTERA LEI Nº2.016, DE 29 DE ABRIL DE 2010.”)
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município de Itapevi/SP, 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:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei Municipal Nº2.016, de 29 de abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – O “CEMEB – Alegria de Viver”, localizado no Bairro Amador Bueno, passa a denominar-se “CEMEB – Profes-
sora Rosana Minani Andrade”.“ (NR)
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Itapevi, 25 de maio de 2010.

DRA. MARIA RUTH BANHOLZER
PREFEITA

Publicada, no Diário Oficial do Município de Itapevi, afixada no lugar de costume e registrada em livro próprio, na Prefeitura 
do Município de Itapevi, aos 25 de maio de 2010.

DR. JURANDIR SALVARANI - SECRETÁRIO DE GOVERNO

DECRETO Nº 4.693, DE 26 DE MAIO DE 2010.
(DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS QUE ESPECÍFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município de Itapevi/SP, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol nos jogos da Copa do Mundo de 
2010.
CONSIDERANDO que no horário da realização dos jogos disputados pela Seleção Brasileira todas as 
atenções estarão voltadas para esse evento.
DECRETA:
Art. 1º – O expediente nas repartições públicas do Município de Itapevi, no dia 15 de junho do corrente exercício será 
encerrado às 14h00, e no dia 25 de junho do corrente exercício será encerrado às 10h00, (jogos da primeira fase da 
Copa do Mundo).
Parágrafo único – A compensação das horas do dia 15.06.2010, serão cumpridas nos dias 01, 02, 07 e 08 do mês de 
junho de 2010, com acréscimo de 1/2  hora diária; sendo que as do dia 25.06.2010, serão cumpridas nos dias 09, 10, 
11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 do mesmo mês, também acrescida de 1/2 hora diária.
Art. 2º – As repartições públicas que realizam serviços de caráter essencial à população, funcionarão em regime de 
plantão.
Art. 3° - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, correrão por conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 26 de maio de 2010.
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER

PREFEITA

Publicado, no Diário Oficial do Município de Itapevi, afixado no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura 
do Município de Itapevi, aos 26  de maio de 2010.

DR. JURANDIR SALVARANI - SECRETÁRIO DE GOVERNO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

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 abaixo relaciona-
dos. Os classificados deverão comparecer junto ao DRH, Avenida Presidente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itapevi/SP, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis(à contar de 07/06/10.), sob pena de deserção. Itapevi,02 de Junho de 2010. 
Roberto Camal Rachid – Secretário 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 II, Auxiliar de Enfermagem, Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta(geral), Médico (Otorrinolaringolo
gista),Odontólogo US, Professor CL4 (Educação Física) e Técnico em Enfermagem).   
 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(à contar de 07.06.2010.), sob pena de deserção. Itapevi, 02 de 
Junho de 2010. Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.   

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

Acesse:

www.itapevi.sp.gov.br
O site oficial da Prefeitura de Itapevi
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Roberto Camal Rachid 
Secretário de Administração.

PORTARIAS

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo nº 06/10

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 05825/2010 – Processo Seletivo nº 06/10 – (Provimento dos Cargos de Professor 
Adjunto).
 O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relaciona-
dos. 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 07.06.2010, sob pena de deserção. Itapevi, 02 de Junho de 2010. 
Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.    

Acesse:

www.itapevi.sp.gov.br

Secretaria de Receita

Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO RIBEIRO DE CASTRO, portador da cédula de 
identidade RG. 34.306.305-0. A presidente da 1ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas, atendendo ao que preceitua o §1º, do artigo 211, da Lei nº 223/74, faz saber ao acusado 
LEANDRO RIBEIRO DE CASTRO que, por esta Comissão, tramita contra si o processo administrativo nº 29904/08, por 
infração aos artigos 177, inciso I, 192, inciso II, parágrafos 1º e 3º e artigo 193, todos da Lei 223/74. E estando atualmente 
em local incerto e não sabido, foi expedido o presente Edital, pelo qual, fica o mesmo CITADO para os termos da presente 
ação e ainda INTIMADO para comparecer na 1ª Comissão de Sindicância, sito à Rua Joaquim Nunes, 65, Centro, na 
cidade de Itapevi/SP no dia 18 de junho de 2010, às 15:00 horas, devendo constituir Advogado, para fazer sua de-
fesa técnica nos autos, (ficando desde já cientificado de que a não constituição de advogado implicará no prosseguimento 
do processo somente com a defesa pessoal, como autoriza o disposto na Súmula Vinculante nº 05 do Supremo Tribunal 
Federal) e ainda para tomar ciência do conteúdo do referido processo, prestar esclarecimentos, acompanhá-lo em todos 
os seus termos, requerer vistas, extração de cópias, arrolar testemunhas, contestar os termos da referida denúncia e tudo 
mais que desejar para sustentar sua defesa. No caso de ausência, nos termos do § 2º, do artigo 211, da Lei 223/74, será 
decretada a revelia e, conseqüentemente, serão presumidos como verdadeiros os fatos que lhe são imputados. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital na forma da Lei. 
Itapevi, 21 de maio de 2010, às 16:00 horas.Dra. Celma Ferreira da Conceição, Presidente da 1ª Comissão de 
Sindicância e Processo Administrativo. 

EDITAL 11/10 – D.T.F.P.M.

 Fica nesta data notificado o proprietário da mercadoria apreendida neste município, em função do exercício da 
atividade de comércio irregular abaixo relacionada, que tiver interesse em resgatá-la, a comparecer à Divisão Técnica de 
Fiscalização de Posturas, Av. Pres. Vargas nº 405 – Jd Cristianópolis no prazo de 10 dias:
1.Processo 8598/10, interessado desconhecido, 03 camisetas da marca Fatal Surf, 02 camisetas da marca TDG, 02 ca-
misetas da marca Amuage, 01 celular da marca Motorola e 01 celular da marca Samsung apreendidos dia 14/04/10 na 
Praça Carlos de Castro conforme auto de apreensão 0655/A; 
2.Processo 4146/10, interessado desconhecido, mercadorias expostas em via pública apreendidos no dia 24/02/10 na 
Avenida Cesário de Abreu, sem número, conforme auto de apreensão 0531/10.  
 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 mercadoria 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

MEMORANDO N° 848/2010- SR- D.T.C.A.I.
EDITAL- NOTIFICAÇÃO DE MPL ( MURO, PASSEIO E LIMPEZA)

Pelo presente Edital, em cumprimento ao disposto no art.15 da lei 1790 de 17 de abril de 2006, ficam NOTIFICADOS os 
proprietários dos imóveis ou titulares do seu domínio útil, ou os possuidores a qualquer título, localiza-
dos neste Município e constantes da lista anexa, afixada no quadro de Editais da Prefeitura Municipal 
de Itapevi,  para a Regularização ou Execução da Construção de Muro, Passeio e Limpeza dos referidos imóveis. 
Após o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da PUBLICAÇÃO deste Edital, todos os CONTRIBUINTES 
relacionados serão considerados regularmente NOTIFICADOS.

Itapevi, 02 de junho de 2010.
Divisão Técnica de Controle de Autos de Infração

Secretaria Municipal da Receita

   Luis Eduardo G. Perrone                                   Sonia Maria Munhoz Wakim
  Secretário da Receita                                          Chefe de Gabinete
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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: Supermercado Tremendão Ltda(AIF nº 1634), Drogaust Ltda (AIF nº 1584)- Processo nº 11977/10.
 
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Supermercado Tremendão Ltda(AIP nº 1546), Patricia da Silva Bento (AIP nº 1587)- Processo nº 25942/09.

A LAVRATURA DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO:
Razão Social: Supermercado Tremendão Ltda(TRM nº 1186), Farma Kido Ltda(TRM nº1127).
 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ CADASTRO:
Razão Social: Clínica Dentária Oeste Paulistano Ltda - ME – Processo  nº 18919/09.

DEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social : Cetoi Centro de Terapia Ocular Itapevi S/C Ltda Processo nº 5356/01, Clinibaby Serviços Médicos Ltda – 
Processo nº0287/05, Hospital e Maternidade Nova Vida Ltda(dispensário de medicamentos) – Processo nº 0417/04. 

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO :
Razão Social: Hospital e Maternidade Nova Vida Ltda - Processo nº 0417/04. 

DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL:
Razão Social: Armazefrio Administração Ltda – Processo nº 14241/09.

INDEFERIMENTO DE DEFESA CONTRA AUTO DE INFRAÇÃO
RECURSO CONTRA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo–(AIP nº 1606) - Processo nº 16982/09.

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A ANVISA: 
Razão Social: Henkel Ltda – (referente alteração de responsável técnico na Autorização de Funcionamento-AFE – cosméti-
cos )Processo nº 18191/09.

Em atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei Estadual nº 10.083/98(Código Sanitário do Estado de São Paulo), divul-
gamos o nº de reclamações e denúncias recebidas por este departamento no mês de maio de 2010.

Meio Ambiente = 18
Alimentos = 10
Zoonoses = 32
Controle de Vetores = 4
Serviços de Saúde = 1

Dr. UBIRATAN CARVALHO PEREIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Secretaria de Higiene e Saúde
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 O programa Conexão 
Jovem, criado pela Prefeitu-
ra, visa preparar os adoles-
centes estudantes de escolas 
públicas para o mercado de 
trabalho. Durante período 
de estágio, os participantes 
atuam na Rede Municipal de 
Ensino, onde podem apren-
der uma profissão e, além 
do aprendizado, ter direito a 
uma bolsa-auxílio no valor de 
um salário mínimo.
 No mês de março, mais 
de mil jovens participaram de 
um processo seletivo  e   den-
tre eles, 250 estudantes fo-
ram selecionados e já estão 
atuando nas escolas munici-
pais, onde são responsáveis 
pelo apoio aos professores 
durante as aulas de informá-
tica nos laboratórios, além de 
também atuarem nos demais 
departamentos municipais. 

BOLSISTAS DO CONEXÃO
JOVEM JÁ ATUAM EM

SETORES DA PREFEITURA 
Programa visa preparar adolescentes para o mercado de 

trabalho, por meio de estágio

 Antes de começar o 
estágio efetivamente, no fi-
nal de abril, os jovens parti-
ciparam de uma capacitação 
oferecida por profissionais 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e receberam informa-
ções sobre projetos educa-
cionais, nutrição, recreação, 
informática e inclusão educa-
cional.
 Além de proporcionar 
ao jovem melhores condi-
ções de conseguir o primeiro 
emprego por meio da experi-
ência adquirida no estágio, o 
Conexão Jovem também ca-
pacita os adolescentes para 
que eles tenham sucesso no 
ENEM e consigam, por exem-
plo, ingressar em faculdades 
públicas. Além disso, pales-
tras relacionadas a assuntos 
do cotidiano dos jovens são 
ministradas constantemente.

Acesse:

www.itapevi.sp.gov.br
Acesse:

www.itapevi.sp.gov.br
O site oficial da Prefeitura de Itapevi
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 A Prefeitura, por meio 
da Secretaria do Meio Am-
biente, realizará em todo 
município, entre os dias 07 
de junho e 02 de julho das 
9h às 16h, o Mutirão Am-
biental Cata-Bagulho, no 
qual equipes recolherão 
metais, móveis, pneus e de-
mais objetos que a popula-
ção não utiliza mais. 
 No dia 05 de junho é 
comemorado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente e a ação 
vai acontecer para celebrar 
a data comemorativa. No 
entanto, Prefeitura vai es-
tender o mutirão durante 
todo o mês de junho. 

PREFEITURA REALIZARÁ MUTIRÃO CATA-BAGULHO
DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO

Equipes recolherão metais, móveis, pneus e demais objetos que a população não utiliza mais 

 Todo material coleta-
do será separado e desti-
nado de modo sustentável, 
já que grande parte dos 
resíduos poderá ser reci-
clável. No entanto, a Pre-
feitura não recolherá lixo 
doméstico, entulho, restos 
de construção e resíduos 
de jardinagem como podas 
de árvores, galhos e capi-
nagem. 
 O munícipe também 
pode colaborar com esta 
ação, levando seu material 
velho até um terreno que 
servirá como ponto de co-
leta, localizado na Rodovia 
Engenheiro Renê Benedito 

Silva, altura do Km 42, em 
frente ao campo do Santa 
Rita, e funcionará no mes-
mo período e horário que 

Secretaria do Meio Ambiente 
telefone: (11) 4205-4347

 e-mail: sma@itapevi.sp.gov.br 
Rua Professor Irineu Chaluppe, 291 – Centro

Ponto de coleta: Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, 
altura do Km 42, em frente ao campo do Santa Rita

vai acontecer o mutirão.
 Para obter mais infor-
mações, a população pode 
entrar em contato com:  

Acesse:

www.itapevi.sp.gov.br
Acesse:

www.itapevi.sp.gov.br
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 Em parceria entre a Pre-
feitura e o SENAI (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Indus-
trial), dezenas de moradores 
estão recebendo qualificação 
profissional gratuita nos cursos 
de Pedreiro Assentador e Pe-
dreiro Revestidor.
 O Centro de Formação 
do Trabalhador já está rece-
bendo inscrições para os cur-
sos de Pintor e Instalador Hi-
dráulico, que já possuem, cada 
um, 42 pessoas cadastradas. 
Além desses, estão abertas ins-
crições para novas turmas dos 
cursos de Pedreiro Assentador 
e Pedreiro Revestidor.
 Atualmente frequentam 
os cursos cerca de 60 mora-
dores de Itapevi, em quatro 
turmas. As atividades foram 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES TÊM
VAGAS ABERTAS EM ITAPEVI

iniciadas em maio e as turmas 
já se preparam para passar à 
fase prática.
 A Prefeitura ficou respon-
sável por organizar as turmas 
e fornecer o local para aplica-
ção das aulas. Já a elaboração 
e o fornecimento dos materiais 
didáticos, a emissão do certifi-
cado, o contrato e pagamento 
dos professores, assim como o 
suporte necessário para ativi-
dades teóricas e práticas, es-
tão a cargo do SENAI.  
 Os interessados devem 
comparecer à sede do Centro 
de Formação do Trabalhador, 
de segunda à sexta-feira, das 
8 às 17 horas. 
 A unidade é localizada 
na rua Sargento Antonio Vieira 
Nóia, 03 – Vila Nova Itapevi.

Interessados podem se inscrever no Centro de Formação do Trabalhador

TESTES FÍSICOS PARA 
GUARDA ESCOLAR
ACONTECEM NESTE

DOMINGO
 Acontecem neste do-
mingo (06), os testes de ap-
tidão física do concurso pú-
blico para Guardas Escolares 
da Prefeitura. Participam da 
etapa os candidatos aprova-
dos nas provas escritas reali-
zadas em abril, cuja lista está 
presente no site da Prefeitura 
(www.itapevi.sp.gov.br) e na 
edição n.º 71 do Diário Ofi-
cial de Itapevi.

 Segundo o documen-
to divulgado, os testes serão 
aplicados nas dependências 
do CEMIP (Centro de Even-
tos do Município de Itapevi 
e Promoções), localizado na 
avenida Rubens Caramez, 
1000 – Parque Suburbano, 
das 8h00 às 14h30, em ho-
rários que variam conforme a 
ordem alfabética da lista de 
aprovados. 

www.itapevi.sp.gov.brwww.itapevi.sp.gov.br


