
Escolas municipais rEalizam a formatura 
dE mais dE oito mil crianças

Maratona de eventos foi iniciada nessa quinta-feira (02) e se estendem até o dia 11

 Mais de 8,6 mil crianças de Itapevi es-
tão concluindo este ano mais uma etapa 
escolar e deverão participar dos even-
tos de formatura da Rede Municipal 
de Ensino. O calendário de ceri-
mônias foi iniciado nessa quar-
ta-feira (01), com a formatura 
dos alunos da E.M. Arco Íris. 
Também já foram realizadas 
as formaturas dos CEMEBs 
Santa Paula Elisabete Cerioli, 
Carlos Drummond de Andra-
de e Jardim Vitápolis.
 De acordo com a Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra, todas as formaturas dos alu-
nos da Pré-Escola serão realizadas 
nas próprias unidades e contarão 
com a participação de 4 mil crianças.                      

Já pelo Ciclo I do Ensino Fundamental, mais de 
4,4 mil estudantes receberão seu certifica-

do em cerimônias que agitarão o Gi-
násio Municipal de Esportes.

 Nesta sexta-feira (03), a Prefei-
tura realiza ainda a formatura do 
programa Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). A cerimônia, pre-
vista para começar às 19h no 
Ginásio, celebrará a conclusão 
do Ciclo I, para 187 alunos, e 
do Ciclo II para outros 56 estu-
dantes. No sábado (04), o Gi-

násio recebe mais 2.209 alunos 
pertencentes a outras 21 escolas 

municipais, com solenidades a ser 
realizadas às 09h e às 14h. O Giná-

sio é situado à  avenida  Rubens Cara-
mez,  1000 A, Jardim Rosemeire.
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secretaria de Governo

prefeitura do município de itapevi
dEcrEto nº 4.747, dE 29 dE noVEmBro dE 2010.

(DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL – GGI-M, VINCULADO 
AO GABINETE DA PREFEITA NOS TERMOS DESTE DECRETO). DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita 
do Município de Itapevi/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º – Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M, vinculado ao Gabinete do Prefeita de Itapevi, instância cole-
giada de deliberação e coordenação, no âmbito do Município de Itapevi, do Programa Nacional de Segurança com Cidadania – PRO-
NASCI, instituído pela Lei Federal nº 11.530 de 24 de outubro de 2000, alterada pela Lei Federal nº 11.707, de 19 de junho de 2008.
Parágrafo único - As decisões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M deverão ser tomadas em comum acordo entre os 
membros, respeitando as autonomias institucionais dos órgãos que representam.
Art. 2º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal será composto pelos seguintes membros:
I – Prefeita do Município de Itapevi;
II- Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada Intermunicipal;
III – Autoridades municipais responsáveis pela segurança municipal;
a) Secretário Municipal de Segurança;
b) Comandante da Guarda Municipal;
IV – Autoridades municipais responsáveis pelas ações sociais preventivas;
a) Secretária da Assistência Social e Cidadania; 
b) Secretário de Educação e Cultura;
c) Secretário de Esportes e Lazer;
d) Secretário de Higiene e Saúde;
V – Autoridades policiais Estaduais que atuam no Município:
a) Delegado de Polícia do Município;
b) Comandante da 3ª CIA da Polícia Militar;
VI – Autoridades do Ministério da Justiça;
a) Comitê de articulação local Estadual do PRONASCI;
§ 1º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M assegurará a participação, na condição de convidados, de representantes 
da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
§ 2º - Incumbirá ao Município formalizar o instrumento adequado para garantir a participação dos órgãos do Governo Federal e do 
Estado de São Paulo previstos nos incisos V e VI, deste artigo.
Art. 3º - A Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M ficará sob a responsabilidade do Comandante 
da Guarda Municipal. 
Art. 4º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M contará com a seguinte estrutura:
I - Pleno do GGI-M, instância superior e colegiada com funções de coordenação e deliberação;
II - Secretaria Executiva, responsável pela gestão e execução das deliberações do GGI-M e pela coordenação das ações preventivas 
do PRONASCI;
III - Observatório de Segurança Pública, ao qual caberá organizar e analisar os dados sobre a violência e a criminalidade local, a partir 
das fontes públicas de informações, bem como monitorar a efetividade das ações de segurança pública no Município;
IV - Estrutura de Formação, organizada através de telecentros que serão implantados ou desenvolvidos com apoio do Ministério da 
Justiça;
V - Sistema de Vídeo-Monitoramento, implementado ou desenvolvido com o apoio do Ministério da Justiça.
Art. 5º - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M deverá interagir com os fóruns municipais e comunitários de segurança, 
visando o estabelecimento da política municipal preventiva de segurança pública. 
Art. 6º - A Prefeita formalizará, mediante portaria, a designação dos agentes públicos que comporão o Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal – GGI-M, inclusive dos indicados como representantes dos órgãos referidos nos incisos V e VI  do art. 2º, deste Decreto.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 29 de novembro 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 Muni-
cípio de Itapevi, aos 29 de novembro de 2010.

DR. JURANDIR SALVARANI - SECRETÁRIO DE GOVERNO

secretaria de administração

conVocaçÃo
concurso público nº 01/09

concurso pÚBlico - pmi 002/2010
HomoloGaçÃo

A Prefeitura do Município de Itapevi HOMOLOGA o Concurso Público PMI 002/2010 para o cargo de Moto-
rista I, conforme a Classificação Final do respectivo cargo, publicada no Diário Oficial do Município de Itapevi e no 
site da Equipe Assessoria em 27 de novembro de 2010.
Outrossim, reafirma os termos do Edital PMI 002/2010:
• Do Item – “DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO”:
O presente Concurso Público terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Prefeitura do Município de Itapevi, por igual período.
• Do Item – “DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO”:
APÓS A APROVAÇÃO DO CANDIDATO E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ITAPEVI CONVOCARÁ, DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES, OS CANDIDATOS PARA A 
NOMEAÇÃO. TAL CONVOCAÇÃO PARA O COMPARECIMENTO DO CANDIDATO AO RH DA MUNICIPALIDADE 
SERÁ PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E DISPONIBILIZADA EM CARÁTER INFORMATI-
VO NO SITE DA PREFEITURA WWW.ITAPEVI.SP.GOV.BR, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE A ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO FINAL.
• Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referente ao acompanhamento das 
contratações devem ser solicitadas juntamente à Prefeitura do Município de Itapevi através de seus canais de 
comunicação.
• Para efeito de ingresso na Prefeitura do Município de Itapevi, o candidato aprovado e classificado ficará obri-
gado à comprovar, junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura do Município de Itapevi que satisfaz as 

p. m. itapevi – proc. nº 02665/09 – concurso público nº 01/09 – (Provimento do Cargo de Enfermeiro PS e 
Odontólogo US).
O Secretário Municipal de Administração conVoca os candidatos classificados abaixo 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 sob pena de deserção. itapevi, 03 de dezembro  de 2010.

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração

portarias:

dEcrEto nº4.751, 01 dE dEzEmBro dE 2010.
(DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE TARIFAS PARA AS LINHAS MUNICIPAIS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO.)
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município de Itapevi/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecida, para o transporte coletivo de ônibus realizado no território do Município de Itapevi, a tarifa de R$2,90 (dois 
reais e noventa centavos).
Art. 2º - Os passes vendidos anteriormente à vigência deste Decreto continuarão tendo validade, independentemente de qualquer 
acréscimo.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir de 00h00 (zero) horas do dia 05 de dezembro de 2010.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 01 de dezembro 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 Muni-
cípio de Itapevi, ao 01 de dezembro de 2010.

DR. JURANDIR SALVARANI - SECRETÁRIO DE GOVERNO

prefeitura do município de itapevi

conVocaçÃo

p. m. itapevi – proc. nº 11984/2010 – concurso público nº 02/10 – (Provimento do Cargo de Técnico de 
Vigilância Epidemiológica).

concurso público nº 02/10

O Secretário Municipal de Administração conVoca os candidatos classificados abaixo 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 sob pena de deserção. itapevi, 03 de dezembro  de 2010.

Roberto Camal Rachid – Secretário de Administração
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conVocaçÃo
concurso público nº 01/09

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA SERVIDORA MARIANE DA SILVA NUNES, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 
40.469.338-6. A presidente da 1ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
atendendo ao que preceitua o §1º, do artigo 211, da Lei nº 223/74, faz saber a acusada MARIANE DA SILVA NUNES que, por esta 
Comissão, tramita contra si o processo administrativo nº 04013/10, por infração ao artigo 177, inciso I (abandono de cargo) com 
previsão de pena de demissão prevista no artigo 192, inciso II, parágrafo 1º, todos da Lei 223/74, tendo em vista que deixou de 
comparecer injustificadamente ao serviço desde o dia 19 de janeiro de 2.010. E estando atualmente em local incerto e não sabido, foi 
expedido o presente Edital, pelo qual, fica a mesma CITADA para os termos da presente ação e ainda INTIMADA para comparecer 
na 1ª Comissão de Sindicância, sito à Rua Joaquim Nunes, 65, Centro, na Cidade de Itapevi/SP no dia 15 de dezembro de 2010, às 
15:00 horas, para audiência de interrogatório, devendo constituir advogado, para fazer sua defesa 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, bem como o processo prosseguirá nos termos independente de intimação e de vossa presença. Em homenagem ao 
Princípio da Publicidade e para evitar futura alegação de desconhecimento dos termos do presente processo administrativo disciplinar, 
bem como para garantir Ampla Defesa, todos os próximos atos do processo serão publicados no Diário Oficial do Município de Itapevi 
(Decreto Municipal nº 4.588/2009 – distribuição gratuita em bancas de jornais e repartições públicas e pelo site www.itapevi.sp.gov.
br). E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital na forma da Lei. 
Itapevi, 01 de dezembro de 2010, às 09:00 horas.Dra. Celma Ferreira da Conceição, Presidente da 1ª Comissão de Sindicância 
e Processo Administrativo. 

Edital dE citaçÃo E intimaçÃo 

secretaria de negócios internos e Jurídicos

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO MELO DE ALBUQUERQUE, portador da Cédula de Identidade RG. 
nº 29.050.748-0. A presidente da 1ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das, atendendo ao que preceitua o §1º, do artigo 211, da Lei nº 223/74, faz saber ao acusado RICARDO MELO DE ALBUQUERQUE 
que, por esta Comissão, tramita contra si o processo administrativo disciplinar nº 19070/06, por infração ao artigo 177, incisos II e XII, 
com previsão de pena de suspensão prevista no artigo 183, inciso IV, 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 16 de dezembro 
de 2010, às 15:00 horas, para audiência de interrogatório, devendo constituir advogado, para fazer sua defesa 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, bem como o processo prosseguirá nos termos independente de intimação e de vossa presença.
Em homenagem ao Princípio da Publicidade e para evitar futura alegação de desconhecimento dos termos do presente processo 
administrativo disciplinar, bem como para garantir Ampla Defesa, todos os próximos atos do processo serão publicados no Diário 
Oficial do Município de Itapevi (Decreto Municipal nº 4.588/2009 – distribuição gratuita em bancas de jornais e repartições públicas 
e pelo site www.itapevi.sp.gov.br).E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Itapevi, 01 de dezembro de 2010, às 09:00 horas.Dra. Celma Ferreira da Conceição, Presidente da 
1ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo. 

Edital dE citaçÃo E intimaçÃo 

Edital dE citaçÃo E intimaçÃo 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO SERVIDOR URUBATAN DA SILVA SEIXAS, portador da Cédula de Identidade RG. nº 
90.174.611-62. A presidente da 1ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
atendendo ao que preceitua o §1º, do artigo 211, da Lei nº 223/74, faz saber ao acusado URUBATAN DA SILVA SEIXAS que, por esta 
Comissão, tramita contra si o processo administrativo disciplinar nº 26527/08, por infração ao artigo 177, inciso I (abandono de cargo) 
com previsão de pena de demissão prevista no artigo 192, inciso II, parágrafo 1º E 3º, todos da Lei 223/74, tendo em vista que deixou 
de comparecer injustificadamente ao serviço desde o dia 22 de agosto de 2.008. 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 bem como seu 
defensor Drº José Carlos da Silva OAB/SP 135.148 para comparecerem na 1ª Comissão de Sindicância, sito à Rua Joaquim Nunes, 
65, Centro, na Cidade de Itapevi/SP no dia 14 de dezembro de 2010, às 16:00 horas, para audiência de interrogatório. 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, bem como o processo prosseguirá nos termos independente de intimação e de vossa 
presença.Em homenagem ao Princípio da Publicidade e para evitar futura alegação de desconhecimento dos termos do presente 
processo administrativo disciplinar, bem como para garantir Ampla Defesa, todos os próximos atos do processo serão publicados no 
Diário Oficial do Município de Itapevi (Decreto Municipal nº 4.588/2009 – distribuição gratuita em bancas de jornais e repartições públi-
cas e pelo site www.itapevi.sp.gov.br).E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente Edital na forma da Lei. Itapevi, 01 de dezembro de 2010, às 09:00 horas.Dra. Celma Ferreira da Conceição, Presidente 
da 1ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo. 

Edital 22/10 – 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 Pos-
turas, Av. Pres. Vargas nº 405 – Jd Cristianópolis no prazo de 10 dias:
1. Processo 21743/10, interessado desconhecido, mercadorias expostas em via pública sem a devida autorização do poder público, 
apreendido no dia 22/09/10, na Avenida Cesário de Abreu, - Centro, conforme auto de apreensão nº 0567/A;
 Ressaltamos que a mercadoria somente será devolvida caso o proprietário comprove a propriedade do bem, apresentan-
do 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 inte-
grar 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° 1826/2010-SR- DTCAI
EDITAL- NOTIFICAÇÃO DE MPL ( MURO, PASSEIO E LIMPEZA)

Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no art.15 da lei 1790 de abril de 2006, ficam NOTIFICADOS os contribuintes dos 
imóveis para a Execução de Muro, Passeio e Limpeza, deste Município, constantes da lista anexa, afixada neste quadro de Editais da 
Prefeitura Municipal de Itapevi. Após o prazo de publicação deste Edital, que é de 30 (trinta) dias contados a partir de 19 de abril do 
corrente ano, todos os CONTRIBUINTES relacionados serão considerados regularmente NOTIFICADOS.

Itapevi, 03 de DEZEMBRO 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

mEmorando n° 1836/2010 -sr-dtcai
Edital- notificaçÃo do auto dE infraçÃo E intimaçÃo 

( muro, passEio E limpEza)
Pelo presente Edital, em cumprimento ao disposto no art.18 - § 1º- § 2º 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, 
localizados neste Município e constantes da lista anexa, afixada no quadro de Editais da Prefeitura Municipal de 
Itapevi, da lavratura dos Autos de Infração e Intimação, relativos ao não atendimento quanto a Regularização ou 
Execução da Construção de Muro, Passeio e Limpeza dos referidos imóveis. Após a data da PUBLICAÇÃO deste 
Edital, todos os CONTRIBUINTES relacionados serão considerados regularmente NOTIFICADOS dos AUTOS DE 
INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO .

Itapevi, 03 de dezembro 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

secretaria da receita

exigências deste Edital, bem como submeter-se a teste médico para o exercício do cargo, sob pena de não ser 
nomeado.
• Quando de sua nomeação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que 
possui os requisitos e habilitações exigidas neste Edital. A não comprovação, ou ainda, a não apresentação de 
documentos, que não comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclas-
sificação, de forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subseqüentes praticados 
em seu favor.

Itapevi, 01 de dezembro de 2010.
DRA. MARIA RUTH BANHOLZER - Prefeita Municipal



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: Dia Brasil Sociedade Ltda (AIF nº 1698 e 1768) - Processo nº 25955/10, Marileide Silva de Jesus-ME (AIF nº 1734) - Pro-
cesso nº 25953/10, Vinicius Cesar Cerquiário Schilder (AIF nº 1661) – Processo nº 25954/10. 
A LAVRATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
Razão Social: Ibac Indústria Bras.de alimentos e chocolates Ltda(AIP nº 1714, 1715 e 1716) – Processo nº 24742/10, LC Administração 
de Restaurtantes Ltda(AIP nº 1717)  Processo nº 0506/08. 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL:
Razão Social:Baxter Hospitalar Ltda – Processo nº 13799/10 e 13800/10. 
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:
Razão Social: Adriano José do Nascimento – ME – Processo nº 0668/06. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, responden-
do civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
DEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: (aplicação de injetá-
veis, perfuração de lóbulo auricular, aferição de pressão arterial e aferição de temperatura corporal).
Razão Social : Adriano José do Nascimento – ME – Processo nº 0668/06. 

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

secretaria de Higiene e saúde
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