
PREFEITURA ENTREGA NOVA
SEDE AO DEMUTRAN

 Foi entregue nessa quinta-
feira (19), a nova sede do De-
partamento Municipal de Trânsito 
e Transporte (Demutran), na rua 
Joaquim Mendes de Moraes, 03, 
no Jardim Christianópolis.
 Vinculado à Secretaria 
Municipal de Segurança, o  
Demutran é um órgão respon-
sável pela organização do trá-
fego de veículos e pedestres 
nas ruas da cidade, fiscalizan-
do o cumprimento de leis de 
trânsito e dos meios de trans-
porte públicos, bem como a 
manutenção da sinalização 
viária.
 A nova sede, situada 
próxima a outros departamen-
tos da administração municipal, 
facilita o acesso de usuários e 
conta com sala de adminis-
tração, sala de treinamento e 
reciclagem, refeitório, vestiá-
rios masculino e feminino, sala 
de vídeo-aula, equipada com 
televisor de LCD, DVD e data 

show, sala de espera, protoco-
lo, entre outros ambientes.
 O espaço será ocupado 
pela equipe formada por de-
zesseis agentes, além de profis-
sionais do setor administrativo. 
O departamento ainda conta 

com dois caminhões-guincho, 
um caminhão-cesto para ma-
nutenção de semáforos, uma 
pick-up, três viaturas, quatro 
motocicletas, duas máquinas 
de pintura viária e um trator-
empilhadeira.
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Secretaria de Administração 

PORTARIAS

CONVOCAÇÃO
Concurso Público nº 01/09

 P. M. Itapevi – Proc. Nº 02665/09 – Concurso Público nº 01/09 – (Provimento dos Cargos de Ajudante 
Geral, Auxiliar de Enfermagem, Pedreiro,  Médico (Otorrinolaringologista)).   
 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), sob pena de deserção. Itapevi, 20  de Agosto  de 2010. 

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO
Concurso Público nº 01/10 Guarda Municipal Escolar

 P. M. Itapevi – Proc. Nº1236/10 – Concurso Público nº 01/10 Guarda Municipal Escolar 
 O Secretário Municipal de Administração torna público o resultado do exame psicotécnico referente 
aos candidatos convocados pela primeira chamada. Os candidatos aptos deverão aguardar o resultado da fase de investi-
gação social.
 Período de Recurso para os candidatos INAPTOS: 23/08/10 e 24/08/10 através de requerimento no setor de 
Protocolo da Prefeitura do Municipio de Itapevi – Av. Presidente Vargas,n° 405 – Jd.Cristianópolis – Itapevi/SP

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração.

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 11/2010
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE

PROFISSIONAIS NA ÁREA DE HIGIENE E SAÚDE.
 A Prefeitura do Município de Itapevi através da Secretaria da Administração informa que estarão abertas as 
inscrições do Processo Seletivo para preenchimento dos cargos abaixo descritos. A admissão se dará de acordo com a 
necessidade do serviço na Rede Municipal de Saúde:

Os interessados deverão comparecer à sede da Secretaria de Administração, sito à Av.Presidente Vargas, 405 – Itape-
vi – SP, de 23/08/2010 à 25/08/2010 no período das 8h00min às 14h00min, munidos de cópias acompanhadas dos 
originais (que serão devolvidos no ato da inscrição), dos documentos abaixo especificados:
 a)CPF e RG
 b)CRM
 • O candidato deve ser brasileiro, na forma do artigo 12 da Constituição Federal.
 • A não apresentação, inexatidão e/ou irregularidade dos documentos, implicará na NÃO inscrição do interessado.
 • Os documentos apresentados pelo interessado poderão ser verificados a qualquer tempo. Qualquer irregularidade 
apurada acarretará na exoneração do inscrito.
 • A seleção dos inscritos será avaliada por uma Comissão Especial. Esta Comissão será composta por 
Médico Coordenador de Saúde, Administrativo e Juridico.
 •Critério de classificação: No caso de candidatos classificados ser superior ao número de vagas, ocorrerá sorteio 
público para definir a classificação de acordo com o numero de vagas previsto no edital.
 •O local para divulgação dos resultados será a Secretaria de Administração, e será de responsabilidade do interessado.
 •No ato da inscrição todos os candidatos deverão declarar se “Considera – se um brasileiro afrodescendente” 
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 processo seletivo, 
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadoras, atendendo ao disposto 
na Lei Municipal 878 de 08 de junho de 1989.
 •O contrato terá vigência certa e determinada, com validade máxima de até 180 dias (06 meses).

VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 06 MESES
COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 11/2010:

 1. CLAUDIA IRACEMA BRUNO DA SILVA – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRESIDENTE
 2. MARI EUGENIA GANDOLFO – SECRETARIA DE NEGOCIOS INTERNOS E JURIDICOS - MEMBRO
 3. SERGIO JOSE MAZZARELLO LOPES – SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE -MEMBRO
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Secretaria de Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública destinada 
à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Município – 2º Quadrimestre de 2010, atendendo ao 
disposto no
artigo 9º. §4º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que se realizará no dia 30 de setembro 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
Secretário de Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI convida a população a participar da Audiência Pública sobre a Lei 
Orçamentaria Anual de 2011, que se realizará no dia 23 de setembro 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
Secretário de Finanças



www.itapevi.sp.gov.br
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BANDA MARCIAL CONQUISTA TÍTULO EM CONCURSO
 A Banda Marcial Munici-
pal, disputou no último sábado 
(14), na cidade de Pirapora do 
Bom Jesus, o 1º Concurso de 
Fanfarras e Bandas da cidade, 
e conquistou o primeiro lugar na 
categoria técnica Corpo Musical. 
O grupo também foi o primeiro 
no quesito baliza, e conquistou a 
segunda colocação no corpo co-
reográfico.
 A Banda Marcial Munici-
pal é um projeto realizado pela 
Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura e desen-
volvido pelo Departamento de 
Cultura. É composta por 100 in-
tegrantes e sua formação instru-

mental é de metais, percussão e 
corpo coreográfico. 
 Apesar de jovem, a banda  
já contabiliza alguns títulos em 
seu currículo, como os de cam-
peã estadual, campeã do concur-
so nacional de Poços de Caldas 
– Minas Gerais, vice-campeã do 
concurso de Poá – São Paulo, vi-
ce-campeã Paulista, entre outros.
 Visando à classificação 
para as finais do campeonato 
estadual, as bandas Marcial e 
Sinfônica Jovem seguem no dia 
5 de setembro para as elimina-
tórias do campeonato, na cidade 
de Santa Cruz das Palmeiras, em 
São Paulo. 

Secretaria da Receita

Secretaria de Meio Ambiente

EDITAL 15/10 – D.T.F.P.M.
 Trata-se de objetos apreendidos pela Fiscalização de Posturas há mais de 03 (três) anos, sem nenhum pedido 
de restituição por parte de seus proprietários, arrolados no dia 24 de julho de 2010, pela Fiscalização de Posturas.
 1-Processo nº17408/10 - 05(cinco) pilões, 01(uma) tigela, 07(sete) cinzeiros, 273(duzentos e setenta e três) colheres 
de pau, 88(oitenta e oito) pacotes de adesivos decorativos, 27(vinte e sete) pacotes de elásticos para cabelos, 56(cinquenta 
e seis) piranhas para cabelos, 02(duas)facas, 01(um) mini fogão de 2 bocas, 01(uma) balança, 08(oito) carregadores para 
celular, 06(seis) disjuntores, 01(um) carrinho de mercado;
 2-Processo nº 17409/10 - 01(um) teclado de computador, 01(um) HD, 01(uma)placa de rede, 05(cinco) Joy Stick(vídeo 
game), 01(um) secador de cabelos, 01(um) vídeo game), 01(uma) impressora matricial, 01(um) filtro de linha, 01(um)con-
trole remoto, 01(um) amplificador de som;
 3-Processo nº17410/10 - 04(quatro) carrinhos de carga;
 As referidas mercadorias passam 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 

EDITAL 16/10 – 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 15372/10, interessado desconhecido, 01 (um) aparelho de celular marca Nokia, modelo E71, cor verde, com 
câmara fotográfica integrada de 12.1 mega, com chips da operadora TIM e CLARO, apreendido no dia 03/07/10 na Praça 
Carlos de Castro – Centro, conforme auto de apreensão nº 0699/A; 
 2.Processo 15692/10, interessado desconhecido, 01(um) aparelho celular marca Nokia, modelo 2660, 01(um) aparelho 
celular marca LG, modelo KF 240, aprendido no dia 07/07/10, na Praça Carlos de Castro – Centro, conforme auto de 
apreensão nº0589/A;
 3.Processo 16387/10, interessado desconhecido, 05(cinco) relógios, 01(um) receptor de antena parabólica com controle 
remoto, aprendido no dia 11/07/10, na Praça Carlos de Castro – Centro, conforme auto de apreensão nº0590/A;
 4.Processo 14878/10, interessado desconhecido, 03(três) pares de luvas, cor cinza e branco, 05(cinco) goros cor preta, 
aprendido no dia 22/06/10, na Praça Carlos de Castro – Centro, conforme auto de apreensão nº0698/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 mercadoria esta passa-
rá 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 

“Empreendimento:
Implantação do Aterro de Resíduos Sólidos Classe II A do Município de Itapevi. Torna público que re-
quereu na CETESB  a Licença Prévia – LP para a implantação de Aterro de Resíduos Sólidos Classe II A, 
gerados nas Obras de Micro e Macro Drenagem de Rios e Córregos do Município de Itapevi. 
Localização: Estrada da Servidão (atual Alameda Vicente Cocozza), Nº. S/N - Bairro – Sorocabana – 
Cidade: Itapevi – Estado: SP - CEP: 06600-000.”

Secretaria de Higiene e Saúde

Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUSPENDE A VACINAÇÃO
CONTRA A RAIVA ANIMAL EM TODO O ESTADO.

 - CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, O MUNICÍPIO DE ITAPEVI ATRAVÉS 
DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES SUSPENDE TEMPORARIAMENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 
EM TODO O MUNICÍPIO ACATANDO ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO ORGÃO COMPETENTE.

DTVE - ITAPEVI
Dr. Sidney Sepulcre - Secretário de Higiene e Saúde

MINUTA DE EDITAL - INTIMAÇÃO
 A Comissão Especial Processante constituída para apurar e relatar os Processos Administrativos Disciplinares 
oriundos da Averiguação Preliminar n° 08910/09, que objetivou a apuração de Crime contra o Sistema Tributário da 
Prefeitura de Itapevi, designada pela Portaria n° 196/2010, situada em uma das salas na Avenida Presidente Vargas, n° 
350, Vila Nova Itapevi, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, intima a Sra. Lilian da Paixão Bezerra , bem como os 
Doutos Advogados Dr. José Simeão da Silva Filho OAB/SP n° 181.108 e Dr. Maritinésio Colaço Costa OAB/SP n° 242.848,   
constituído nos autos do Processo Administrativo Disciplinar P.A. N° 0664/2010, conforme instrumento de mandato de fls. 
493, a apresentarem Alegações Finais no prazo de 03 (três) dias nos termos do que dispõe o art. art. 219 da Lei n° 
223/1974 Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi. 

www.itapevi.sp.gov.br


