
Obras de implantação da UPA 24h seguem em 
ritmo acelerado 
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Unidade de saúde terá sete consultórios em diversas especialidades com atendimento 24 horas por dia
 Para ampliar o serviço de 
pronto atendimento na cidade em 
período integral, a Prefeitura inves-
te na saúde pública. Considerada 
uma das maiores ações da área 
para este ano, a construção da UPA 
24h vai garantir a extensão dos ser-
viços emergenciais realizados nas 
unidades de saúde do município.
 A unidade 24 horas funcio-
nará como intermediadora entre as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e os hospitais, e com isso, deverá 
suprir a demanda dos prontos-so-
corros, ampliando e melhorando 
o acesso aos serviços de urgên-
cia. Com o início das obras ain-
da no final do ano, os trabalhos 
estão em andamento e devem 
ser concluídos ao fim de 2014. 
 De acordo com a Secreta-
ria de Planejamento, após a terra-

planagem do terreno, localizado 
no Jardim Santa Rita, atualmente 
o espaço passa pela fase de fun-
dações – etapa que permite a 
sustentação do futuro prédio – e, 
em algumas semanas, vai ga-
nhar estrutura com a implanta-
ção das placas pré-moldadas. 
 A pasta afirma ainda que o 
terreno para o funcionamento da 
nova unidade de saúde conta com 
área total de 7.450,40m², sendo 
2.251,27m² revertidos para a área 
de construção da UPA. Serão sete 
consultórios, sendo obrigatoriamen-
te um destinado à Ginecologia/Obs-
tetrícia e outro para Odontologia. A 
unidade também conterá serviços 
de Ortopedia, além de oferecer su-
porte para a efetuar exames e raio x.
 Segundo o Ministério da 
Saúde, a futura UPA 24h de Itapevi 

está inserida na rede Saúde Toda 
Hora, que reorganiza a atenção às 
urgências e emergências no SUS em 
todo o Brasil. A estratégia de aten-
dimento está diretamente relacio-
nada ao trabalho do Serviço Móvel 
de Urgência (Samu) que organiza o 
fluxo de atendimento e encaminha 

o paciente ao serviço de saúde ade-
quado à situação. Na unidade, os 
pacientes serão avaliados de acor-
do com uma classificação de risco, 
podendo ser liberados ou permane-
cer em observação por até 24 ho-
ras ou, se necessário, serão removi-
dos para um hospital de referência.
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Prefeitura estende trabalhos de iluminação pública 
 Para garantir maior segu-
rança para pedestres, motoristas 
e moradores que circulam à noite 
pelas ruas da cidade, a Prefeitura 
vem readequando as instalações 
de iluminação pública em diversos 
bairros. Iniciados ao final do ano 
passado, os trabalhos estão sendo 
realizados pela Engeluz – empre-
sa contratada para prestar os ser-
viços desde 2009 – e orientados 
pela Secretaria de Planejamento.
 O plano de implantação de 
iluminação pública conta com o im-
portante objetivo de instalar lumi-
nárias com luzes mais claras, além 
de econômicas, trazendo um siste-
ma eficiente para locais públicos 
da cidade. De acordo com a Secre-
taria de Planejamento, a Prefeitura 
trabalha por áreas de interligações, 
ou seja, em vias principais que li-
gam Itapevi a municípios vizinhos. 
 Diante disso, atualmen-
te, a equipe da empresa respon-
sável trabalha na interligação 

Itapevi-Jandira, que corresponde 
ao viaduto José dos Santos No-
vaes, percorrendo a avenida Ce-
sário de Abreu até a rotatória da 
divisa com Jandira. O local pas-
sa por troca de luminárias para 
melhor segurança dos motoristas 
que trafegam pelo local e implan-
tação de novos posteamentos.
 A pasta antecipa ainda que 
há projeto para instalação de no-
vos postes e luminárias nos próxi-
mos meses, na rodovia Engenheiro 
Renê Benedito da Silva, que interli-
ga Itapevi-São Roque. Em paralelo 
com a renovação da iluminação pú-
blica nas principais vias de entrada 
e saída da cidade, os profissionais 
trabalham nas ruas dos diversos 
bairros do município, desenvolven-
do manutenção e implantação de 
posteamento em locais públicos.
 Na última semana, a 
Prefeitura iluminou a aveni-
da Independência, que liga a 
Cohab ao Jardim Santa Rita. 

 O acesso, localizado em 
uma área próxima ao CEMEB 
Monteiro Lobato, recebeu pavi-
mentação e sinalização recen-
temente e, agora, conta com 
iluminação para garantir a circu-
lação segura, de pessoas e ve-
ículos, em qualquer hora do dia. 
 Outro local que também 

está mais iluminado é a praça pró-
xima ao Centro de Reabilitação 
Cohab (Rehab), na avenida Pedro 
Paulino. A administração também 
projeta finalizar a iluminação pú-
blica nas ruas do Parque Wey e, 
futuramente, estender a rede de 
abastecimento nas vias públi-
cas na região do Monte Serrat.   

ACESSE: 
www.itapevi.sp.gov.br
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Publicações Oficiais
Secretaria da Receita



A Prefeitura do Município de Itapevi, através da Secretaria da Receita, nos termos dos artigos 389, da Lei Complementar Nº 34 de 23 de Dezembro

de 2005 – Código Tributário Municipal, e face a Lei nº 1.293 de 28 de dezembro de 1995, NOTIFICA as pessoas físicas e jurídicas, sujeitas ao

desempenho, pelo órgão competente, nos limites da Lei aplicável e com observância do Processo Legal da fiscalização, e fixa a taxa de manutenção e

conservação do jazigo, com inscrição no Cadastro de Contribuintes, no total de 140 (cento e quarenta), conforme lista anexa.

O pagamento da taxa acima citada, referente a manutenção e conservação do JAZIGO poderá ser efetuado através da parcela única, com desconto

de 10% (dez por cento), até o dia 10 de abril de 2014, ou de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento inicial

em 10 de abril de 2014 Os Carnês serão enviados aos contribuintes pelo CORREIOS. Os Contribuintes que NÃO receberem os carnês em até 31 de

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

março de 2014 deverão requerê-lo junto a Prefeitura do Município de Itapevi, sito a Av. Presidente Vargas, 405 – Jd. Cristianópolis – Térreo, (e-mail:

sec.receita@itapevi.sp.gov.br), no horário das 08hs00min. às 17hs00min., apresentando o carnê do exercício 2013 ou de anos anteriores, caso contrário, o

contribuinte será considerado NOTIFICADO, nos termos legais supra citados, ficando sujeito ao pagamento da taxa com acréscimos legais.
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ACESSE: www.itapevi.sp.gov.br
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Jurema dos Santos Manoel
Chefe da Div. de Cadastro e Lançamentos

de Tributos Mobiliários
Jaci Tadeu

Prefeito

Patrick Oliver de C. Scheid
Resp. Secretaria da Receita

Instrução Normativa- IN-CPFIS Nº 0007, de 17 de janeiro de 2014

(Dispõe sobre o procedimento fiscal de arbitramento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
– ISSQN e dá outras providências.)

Dr. Patrick Oliver de Camargo Scheid, resp. Secretaria da Receita, no uso das atribuições que me são 
conferidas pelo Decreto n° 4.893, de 24 de janeiro de 2.013,

FAÇO SABER que a Comissão de Padronização de Procedimentos Fiscais – CPFIS aprovou e eu homolo-
go e publico a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1°. A Autoridade Fiscal levantará dados do sujeito passivo, com o intuito de elaborar arbitramento, referente ao ISSQN, 
ao se esgotar os meios possíveis de apuração do movimento econômico, em especial quando: 
I – não puder ser conhecido o valor efetivo do preço do serviço ou da venda, inclusive nos casos de perda, extravio ou 
inutilização de documentos fiscais;
II – os registros fiscais ou contábeis, bem como as declarações ou documentos exibidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
obrigado, por serem insuficientes, omissos, inverossímeis ou falsos, não merecerem fé;
III – o contribuinte ou responsável, após regularmente intimado, recusar-se a exibir à fiscalização os elementos necessários 
à comprovação do valor dos serviços prestados;
IV – existirem atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, mesmo sem essa qualificação, forem praticados 
com dolo, fraude ou simulação, atos esses evidenciados pelo exame de declarações ou documentos fiscais ou contábeis 
exibidos pelo contribuinte, ou por qualquer outro meio direto ou indireto de verificação;
V – ocorrer prática de subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo dos preços de mercado; 
VI – houver flagrante insuficiência de imposto pago em face do volume dos serviços prestados; 
VII – tiver serviços prestados sem a determinação do preço ou, reiteradamente, a título de cortesia; e
VIII – for apurado o exercício de qualquer atividade que constitua fato gerador do imposto, sem se encontrar o sujeito 
passivo devidamente inscrito no Cadastro Mobiliário. 

Art. 2º. O arbitramento do ISSQN será elaborado tomando-se como base:
I – o valor da matéria-prima, insumo, combustível, energia elétrica e outros materiais consumidos e aplicados na execução 
dos serviços;
II – ordenados, salários, retiradas pró-labore, honorários, comissões e gratificações de empregados, sócios, titulares ou 
prepostos;
III – aluguéis pagos ou, na falta destes, o valor equivalente para idênticas situações;
IV – o montante das despesas com luz, água, esgoto e telefone;
V – impostos, taxas, contribuições e encargos em geral; e 
VI – outras despesas mensais obrigatórias. 
§ 1°. O montante apurado será acrescido de 30% (trinta por cento), a título de lucro ou vantagem remuneratória a cargo 
do contribuinte. 
§ 2°. A Autoridade Fiscal poderá requisitar as declarações do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da pessoa física do 
sócio, com o objetivo de identificar movimento econômico. 

Art. 3º. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida, no caso do ISSQN, apurar-se-á o preço 
do serviço, levando-se em conta:
I – os recolhimentos efetuados em períodos idênticos por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade em condi-
ções semelhantes; 
II – o preço corrente dos serviços, à época a que se referir o levantamento; e  
III – os fatores inerentes e situações peculiares ao ramo de negócio ou atividade, considerados especialmente os que 
permitam uma avaliação do provável movimento tributável.

Art. 4º. O arbitramento: 
I – referir-se-á, exclusivamente, aos fatos atinentes ao período em que se verificarem as ocorrências; 
II – deduzirá os pagamentos efetuados no período; 
III – será fixado mediante relatório da Autoridade Fiscal, homologado pela chefia imediata; 
IV – com os acréscimos legais, será exigido através de Auto de Infração e Termo de Intimação – AITI; e 

V – cessará os seus efeitos, quando o contribuinte, de forma satisfatória, a critério do fisco, sanar as irregularidades que 
deram origem ao procedimento.

Art. 5º. É o instrumento legal utilizado pela Autoridade Fiscal com o objetivo de formalizar o levantamento efetuado para 
elaboração do arbitramento, o Relatório de Fiscalização – REFI ou o Termo de Verificação Fiscal – TVF.

Art. 6 º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapevi, 17 de janeiro de 2014.

Dr. Patrick Oliver de Camargo Scheid
Resp. Secretaria Municipal da Receita

Instrução Normativa- IN-CPFIS Nº 0008, de 17 de janeiro de 2014

(Dispõe sobre a incidência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento – TFF e da 
Taxa de Fiscalização de Anúncio – TFA, quando do cancelamento de inscrição municipal, pedido pelo 
contribuinte e dá outras providências.)

Dr. Patrick Oliver de Camargo Scheid, Resp. Secretaria da Receita, no uso das atribuições que me são 
conferidas pelo Decreto n° 4.893, de 24 de janeiro de 2.013,

Considerando que a Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento – TFF tem como fato gerador o desem-
penho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida 
sobre o funcionamento de estabelecimento, pertinente ao zoneamento urbano, em observância às normas municipais de 
posturas. (art. 129, da Lei Complementar n° 34/2005)

Considerando que a Taxa de Fiscalização de Anúncio – TFA tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, 
nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da fiscalização exercida sobre a utilização, a exploração e 
a segurança do anúncio, pertinente aos bens públicos de uso comum e ao controle da estética e do espaço visual urbanos, 
em decorrência das normas municipais de posturas. (art. 139, da Lei Complementar n° 34/2005)

FAÇO SABER que a Comissão de Padronização de Procedimentos Fiscais – CPFIS aprovou e eu homolo-
go e publico a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1°. A Autoridade Fiscal poderá, de ofício, cancelar a TFF e a TFA, diante da declaração do contribuinte de encerra-
mento de suas atividades, dentro do prazo legal de impugnação, previsto no edital de notificação ou carnê, deles o que 
ocorrer primeiro.
§ 1°. A Autoridade Fiscal deverá observar as provas existentes, bem como a situação fática.
§ 2°. A Autoridade Fiscal poderá requisitar as declarações do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da pessoa física do 
sócio, com o objetivo de identificar movimento econômico.
§ 3°. A Autoridade Fiscal deverá observar ainda, o disposto no art. 213, inc. II, combinado com o art. 305, I, “b”, da Lei 
Complementar n° 34/2005, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
Art. 2º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapevi, 17 de janeiro de 2014.

Dr. Patrick Oliver de Camargo Scheid
Resp. Secretaria Municipal da Receita
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Portaria SR nº 001, de 14 de janeiro de 2014

(Dispõe sobre a instituição do Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária – 
BIA-CAMOB.)

Dr. Patrick Oliver de Camargo Scheid, Resp. Secretaria da Receita, no uso da atribuição que lhe confe-
re o art. 212, §2°, da Lei Complementar municipal n° 34, de 23 de dezembro de 2005, resolve: 

Art. 1º. O Boletim de Inscrição, de Alteração e de Baixa Cadastral Mobiliária – BIA-CAMOB seguirá o modelo anexo.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapevi, 14 de janeiro de 2.014.

Dr. Patrick Oliver de Camargo Scheid
Resp. Secretaria Municipal da Receita

BOLETIM DE INSCRIÇÃO, DE ALTERAÇÃO E DE
BAIXA CADASTRAL MOBILIÁRIA

– BIA-CAMOB –

CURTA NOSSA
 PÁGINA NO

facebook®

Prefeitura Municipal de Itapevi
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Secretaria de Administração
NOTIFICAÇÃO

A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2013 NOTIFICA OS INTERESSADOS PARA COMPARECEREM NO PRAZO 
DE 03 (TRÊS) DIAS UTÉIS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CIÊNCIA DO TEOR DAS DILIGÊNCIAS REALI-
ZADAS PARA COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA:

AGATHA SILVA NASCIMENTO - USF ROSEMARY
FERNANDA BARBOSA FIRMO – USF SUBURBANO
THIAGO LUIZ DOS SANTOS - USF VITAPÓLIS

OS INTERESSADOS PODERÃO CONSULTAR O INTEIRO TEOR DAS DECISÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO, SITUADA NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 405, JARDIM NOVA ITAPEVI, A PARTIR DO DIA 20 DE JANEIRO DE 
2014, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.

COMISSÃO DE CONCURSO:

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA - Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos
NÚBIA MORAIS SOUSA FURTADO - Secretaria de Administração
VICENTINA DA SILVA RIBEIRO - Secretaria de Educação e Cultura
EVANDRO AUGUSTO PEREIRA - Secretaria de Higiene e Saúde

Publicação de Portarias de 0036/2014 a 0139/2014

0036/2014 SILVIA CORREIA SOBRINHO
Revoga a Portaria de Férias n° 6528/2013,
conforme Processo n° 0340/2014.

0037/2014 CARLOS ALBERTO PRESTES DE MATTOS
Retifica a Portaria de Férias n° 6842/2013,
conforme Processo n° 6274/1996.

0038/2014 FABIO JOSE KODEL Concede Férias

0039/2014 FRANZ WEIMAR DELGADO SALAVERRY Concede Férias

0040/2014 JOZINETE DE OLIVEIRA MARIANO Concede Férias

0041/2014 JULIO FERREIRA GUEDES Concede Férias

0042/2014 LUCIANO CASTELLON FIGUEIREDO Concede Férias

0043/2014 MARIA CRISTINA DE AGUIAR MAGALHAES Concede Férias

0044/2014 ANTONIA DE FATIMA A CAMPOS Licença Prêmio

0045/2014 CRISTIANE NUNES DE AQUINO
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Psicologo, a partir de 30/12/2013.

0046/2014 CINELANDIA MARIA MENDES
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Monitor, a partir de 07/01/2014.

0047/2014 CHRISLAYNE FERREIRA DE ALMEIDA
Revoga a Portaria de Nomeação n° 6735/2013,
por desistência do cargo.

0048/2014 JESSICA RIBEIRO CHIOVETTO Mudança para Nível II

0049/2014 MIRAILT SEVERO PEREIRA Mudança para Nível II

0050/2014 RITA DE CASSIA CARNEIRO FABRICIO Mudança para Nível II

0051/2014 LUZIA MIQUELINO Mudança para Nível II

0052/2014 MARIA DE FATIMA FERREIRA COSTA Mudança para Nível II

0053/2014 TATIANE PEREIRA REIS Mudança para Nível II

0054/2014 TATIANE GIGLIO BINOTTO Mudança para Nível II

0055/2014 VICTOR HUGO VIEIRA MARIM Mudança para Nível III

0056/2014 MARIA GONCALVES CARDOSO CAMARGO Mudança para Nível III

0057/2014 GERLEIDE PEREIRA DE FREITAS GUIMARAES Mudança para Nível III

0058/2014 VALDIR DOS SANTOS MOURA Mudança para Nível III

0059/2014 SANDRA LEANDRO RAMOS Mudança para Nível III

0060/2014 RENILDE SARTORI Mudança para Nível IV

0061/2014 CREUSA APARECIDA DE CAMARGO Mudança para Nível IV

0062/2014 EDNA APARECIDA CAETANO Mudança para Nível II

0063/2014 ELIEUDA DE MORAES MARTINS
Revoga a Portaria de Recesso n° 7586/2013,
conforme Memorando SASC n° 727/2013.

0064/2014 ELAINE CRISTINA SILVEIRA MODESTO Concede Férias

0065/2014 PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA Concede Férias

0066/2014 RICARDO DA SILVA SANTOS Concede Férias

0067/2014 DERLIANE DOS SANTOS Concede Férias

0068/2014 ANDREIA APARECIDA MACIEL Concede Férias

0069/2014 MARIA IVERLEIDE DOS SANTOS Concede Férias

0070/2014 RUBEM DA LUZ ARAUJO Concede Férias

0071/2014 ARTHUR SILVA DE MESQUITA Concede Férias

0072/2014 CARLOS LEONCIO DA SILVEIRA Concede Férias

0073/2014 CLAUDIA MACEDO CAMPOS TOLEDO Concede Férias

0074/2014 CLAUDIO APARECIDO DO NASCIMENTO Concede Férias

0075/2014 ELISMAR ALVES PEREIRA Concede Férias

0076/2014 ERIKA ANDREA BARBOSA Concede Férias

0077/2014 FELIPPE PAIVA KOLLE Concede Férias

0078/2014 FILOMENA DE OLIVEIRA CAMARA FERREIRA Concede Férias

0079/2014 IARA MILAN ARAUJO Concede Férias

0080/2014 ANTONIO MOURA FILHO Concede Férias
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0044/2014 ANTONIA DE FATIMA A CAMPOS Licença Prêmio

0045/2014 CRISTIANE NUNES DE AQUINO
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Psicologo, a partir de 30/12/2013.

0046/2014 CINELANDIA MARIA MENDES
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Monitor, a partir de 07/01/2014.

0047/2014 CHRISLAYNE FERREIRA DE ALMEIDA
Revoga a Portaria de Nomeação n° 6735/2013,
por desistência do cargo.

0048/2014 JESSICA RIBEIRO CHIOVETTO Mudança para Nível II

0049/2014 MIRAILT SEVERO PEREIRA Mudança para Nível II

0050/2014 RITA DE CASSIA CARNEIRO FABRICIO Mudança para Nível II

0051/2014 LUZIA MIQUELINO Mudança para Nível II

0052/2014 MARIA DE FATIMA FERREIRA COSTA Mudança para Nível II

0053/2014 TATIANE PEREIRA REIS Mudança para Nível II

0054/2014 TATIANE GIGLIO BINOTTO Mudança para Nível II

0055/2014 VICTOR HUGO VIEIRA MARIM Mudança para Nível III

0056/2014 MARIA GONCALVES CARDOSO CAMARGO Mudança para Nível III

0057/2014 GERLEIDE PEREIRA DE FREITAS GUIMARAES Mudança para Nível III

0058/2014 VALDIR DOS SANTOS MOURA Mudança para Nível III

0059/2014 SANDRA LEANDRO RAMOS Mudança para Nível III

0060/2014 RENILDE SARTORI Mudança para Nível IV

0061/2014 CREUSA APARECIDA DE CAMARGO Mudança para Nível IV

0062/2014 EDNA APARECIDA CAETANO Mudança para Nível II

0063/2014 ELIEUDA DE MORAES MARTINS
Revoga a Portaria de Recesso n° 7586/2013,
conforme Memorando SASC n° 727/2013.

0064/2014 ELAINE CRISTINA SILVEIRA MODESTO Concede Férias

0065/2014 PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA Concede Férias

0066/2014 RICARDO DA SILVA SANTOS Concede Férias

0067/2014 DERLIANE DOS SANTOS Concede Férias

0068/2014 ANDREIA APARECIDA MACIEL Concede Férias

0069/2014 MARIA IVERLEIDE DOS SANTOS Concede Férias

0070/2014 RUBEM DA LUZ ARAUJO Concede Férias

0071/2014 ARTHUR SILVA DE MESQUITA Concede Férias

0072/2014 CARLOS LEONCIO DA SILVEIRA Concede Férias

0073/2014 CLAUDIA MACEDO CAMPOS TOLEDO Concede Férias

0074/2014 CLAUDIO APARECIDO DO NASCIMENTO Concede Férias

0075/2014 ELISMAR ALVES PEREIRA Concede Férias

0076/2014 ERIKA ANDREA BARBOSA Concede Férias

0077/2014 FELIPPE PAIVA KOLLE Concede Férias

0078/2014 FILOMENA DE OLIVEIRA CAMARA FERREIRA Concede Férias

0079/2014 IARA MILAN ARAUJO Concede Férias

0080/2014 ANTONIO MOURA FILHO Concede Férias

0081/2014 IVANILDO DE ALMEIDA RODRIGUES Concede Férias

0082/2014 JANES ALVES GONÇALVES ALMEIDA Concede Férias

0083/2014 JANETE LYRA DE VASCONCELOS Concede Férias

0084/2014 JORGE DIAS VIEIRA Concede Férias

0085/2014 MARCELO DE MEDEIROS CESAR Concede Férias

0086/2014 MARCIA ELAMID COSTA Concede Férias

0087/2014 MARIA JOSINALVA S D HERCULANO Concede Férias

0088/2014 NATALIA APARECIDA DE MORAES Concede Férias

0089/2014 RAILDA DE SOUZA Concede Férias

0090/2014 SANDRA APARECIDA DE CARVALHO SILVA Concede Férias

0091/2014 SANDRA ELIANE SILVA EUGENIO Concede Férias

0092/2014 WILIAN LISBOA DE JESUS
Exonera do cargo em comissão de Chefe de
Equipe, a partir de 13/01/2014.

0093/2014 LILIANE GONCALVES ANDRADE Concede Férias

0094/2014 SONIA REGINA BARBOSA OLIVEIRA Concede Férias

0095/2014 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO Concede Férias

0096/2014 IVAN FERREIRA MONTEIRO Concede Férias

0097/2014 VANDERLEI APARECIDO FERREIRA Concede Férias

0098/2014 JOSE CICERO DOS SANTOS Concede Férias

0099/2014 OLIVEIRA SANTANA DA SILVA Concede Férias

0100/2014 SOLANGE CRISTINA MOREIRA Concede Férias

0101/2014 SILVIA REGINA DE CAMPOS BRITO Concede Férias

0102/2014 PATRICIA DOS SANTOS SOUSA

Transfere a servidora a partir de
08/01/2014 da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano para a Secretaria de Planejamento,
conforme Memorando SDU n° 018/2014.

0103/2014 SUELI RODRIGUES DO NASCIMENTO TIERNO
Revoga a Portaria de Férias n° 6661/13,
conforme Memorando SHS RH n° 003/2014.

0104/2014 CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA
Revoga da Portaria de Recesso n° 3762/08
exclusivamente a servidora e Concede Férias,
conforme Processo n° 02894/2001.

0105/2014 MARIA HELENA BESERRA QUEIROZ
Retifica a Portaria de Férias n° 7316/2013,
conforme Memorando SEC - DP n° 133/2013.

0106/2014 MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA
Retifica a Portaria de Férias n° 7311/2013,
conforme Memorando SEC - DP n° 130/2013.

0107/2014 SILVANA DE CASSIA ROBERTO

Retifica a Portaria de Recesso n° 8606/2013
e retifica a Portaria de Férias n°
7469/2013, conforme Memorando SOS n°
004/2014.

0108/2014 JAIRO DA CRUZ CAMARGO Concede Férias

0109/2014 ANA CARLA FAUSTINO CRUZ
Revoga a Portaria de Recesso n° 8451/2013 e
Concede Férias, conforme Memorando SEC-DP
n° 001/2014.

0110/2014 TATIANE CRISTINA NERI
Revoga a Portaria de Recesso n° 8669/2013,
conforme Memorando SNIJ n° 6278/2013.

0111/2014 PATRICIA XAVIER MOREIRA
Revoga a Portaria de Licença Premio n°
028/2014, conforme Memorando SEC - DP n°
131/2013.

0112/2014
EDSON ELEUTERIO DA SILVA I - RG. N°
27.087.272-3

Exonera a pedido do cargo efetivo de
Coveiro, a partir de 13/01/2014.

0113/2014 CAMILA APARECIDA SILVA SOUZA
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Monitor, a partir de 10/01/2014.

0114/2014 TANIA REGINA BORGHOFF
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Professor Adjunto, a partir de 10/01/2014.

0115/2014 GUSTAVO FERNANDES DOS SANTOS
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Técnico de Enfermagem, a partir de
14/01/2014.

0116/2014 ISABEL CRISTINA MOREIRA PORTO
Exonera a pedido do cargo efetivo de Médico,
a partir de 13/01/2014.

0117/2014 MAURIDICE DIAS Readaptação Funcional - Proc. nº 10936/2013

0118/2014 MAURIDICE DIAS Readaptação Funcional - Proc. nº 10936/2013

0119/2014 IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA PAIXÃO
Revoga a Portaria de Nomeação n° 6742/2013,
por não comparecimento no Ato de Posse do
cargo.

Publicação de Portarias de 0036/2014 a 0139/2014
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0081/2014 IVANILDO DE ALMEIDA RODRIGUES Concede Férias

0082/2014 JANES ALVES GONÇALVES ALMEIDA Concede Férias

0083/2014 JANETE LYRA DE VASCONCELOS Concede Férias

0084/2014 JORGE DIAS VIEIRA Concede Férias

0085/2014 MARCELO DE MEDEIROS CESAR Concede Férias

0086/2014 MARCIA ELAMID COSTA Concede Férias

0087/2014 MARIA JOSINALVA S D HERCULANO Concede Férias

0088/2014 NATALIA APARECIDA DE MORAES Concede Férias

0089/2014 RAILDA DE SOUZA Concede Férias

0090/2014 SANDRA APARECIDA DE CARVALHO SILVA Concede Férias

0091/2014 SANDRA ELIANE SILVA EUGENIO Concede Férias

0092/2014 WILIAN LISBOA DE JESUS
Exonera do cargo em comissão de Chefe de
Equipe, a partir de 13/01/2014.

0093/2014 LILIANE GONCALVES ANDRADE Concede Férias

0094/2014 SONIA REGINA BARBOSA OLIVEIRA Concede Férias

0095/2014 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO Concede Férias

0096/2014 IVAN FERREIRA MONTEIRO Concede Férias

0097/2014 VANDERLEI APARECIDO FERREIRA Concede Férias

0098/2014 JOSE CICERO DOS SANTOS Concede Férias

0099/2014 OLIVEIRA SANTANA DA SILVA Concede Férias

0100/2014 SOLANGE CRISTINA MOREIRA Concede Férias

0101/2014 SILVIA REGINA DE CAMPOS BRITO Concede Férias

0102/2014 PATRICIA DOS SANTOS SOUSA

Transfere a servidora a partir de
08/01/2014 da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano para a Secretaria de Planejamento,
conforme Memorando SDU n° 018/2014.

0103/2014 SUELI RODRIGUES DO NASCIMENTO TIERNO
Revoga a Portaria de Férias n° 6661/13,
conforme Memorando SHS RH n° 003/2014.

0104/2014 CLAUDIA CRISTIANE DE SOUZA
Revoga da Portaria de Recesso n° 3762/08
exclusivamente a servidora e Concede Férias,
conforme Processo n° 02894/2001.

0105/2014 MARIA HELENA BESERRA QUEIROZ
Retifica a Portaria de Férias n° 7316/2013,
conforme Memorando SEC - DP n° 133/2013.

0106/2014 MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA
Retifica a Portaria de Férias n° 7311/2013,
conforme Memorando SEC - DP n° 130/2013.

0107/2014 SILVANA DE CASSIA ROBERTO

Retifica a Portaria de Recesso n° 8606/2013
e retifica a Portaria de Férias n°
7469/2013, conforme Memorando SOS n°
004/2014.

0108/2014 JAIRO DA CRUZ CAMARGO Concede Férias

0109/2014 ANA CARLA FAUSTINO CRUZ
Revoga a Portaria de Recesso n° 8451/2013 e
Concede Férias, conforme Memorando SEC-DP
n° 001/2014.

0110/2014 TATIANE CRISTINA NERI
Revoga a Portaria de Recesso n° 8669/2013,
conforme Memorando SNIJ n° 6278/2013.

0111/2014 PATRICIA XAVIER MOREIRA
Revoga a Portaria de Licença Premio n°
028/2014, conforme Memorando SEC - DP n°
131/2013.

0112/2014
EDSON ELEUTERIO DA SILVA I - RG. N°
27.087.272-3

Exonera a pedido do cargo efetivo de
Coveiro, a partir de 13/01/2014.

0113/2014 CAMILA APARECIDA SILVA SOUZA
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Monitor, a partir de 10/01/2014.

0114/2014 TANIA REGINA BORGHOFF
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Professor Adjunto, a partir de 10/01/2014.

0115/2014 GUSTAVO FERNANDES DOS SANTOS
Exonera a pedido do cargo efetivo de
Técnico de Enfermagem, a partir de
14/01/2014.

0116/2014 ISABEL CRISTINA MOREIRA PORTO
Exonera a pedido do cargo efetivo de Médico,
a partir de 13/01/2014.

0117/2014 MAURIDICE DIAS Readaptação Funcional - Proc. nº 10936/2013

0118/2014 MAURIDICE DIAS Readaptação Funcional - Proc. nº 10936/2013

0119/2014 IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA PAIXÃO
Revoga a Portaria de Nomeação n° 6742/2013,
por não comparecimento no Ato de Posse do
cargo.

0120/2014 ROBERTA MOREIRA KREMSKI Readaptação Funcional - Proc. nº 16616/2012

0121/2014 ELENA EMERGELINA COSTA SANCHES Readaptação Funcional - Proc. nº 07147/2010

0122/2014 NEUZA PEREIRA DE ANDRADE Readaptação Funcional - Proc. nº 20792/2013

0123/2014 AUGUSTA RODRIGUES NETA Readaptação Funcional - Proc. nº 01590/2006

0124/2014 MARCELO EVARISTO RODRIGUES Readaptação Funcional - Proc. nº 15982/2009

0125/2014 MARIA ESTER PEREZ MAZARIN Readaptação Funcional - Proc. nº 04721/2009

0126/2014 HELENI ALVES CORDEIRO Readaptação Funcional - Proc. nº 18627/2011

0127/2014 ANTONIO VALDENEY PINHEIRO DOS SANTOS Mudança para Nível III

0128/2014 SENHORA SANTANA SOUZA Concede Férias

0129/2014 ANTONIO CLAUDIO FERNANDES Concede Férias

0130/2014 CAROLINA DA SILVA ANDRIOLO Concede Férias

0131/2014 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO Concede Férias

0132/2014 JEAN RICARDO DOS SANTOS Concede Férias

0133/2014 WELLINGTON MARCELINO DE LIMA Concede Férias

0134/2014 WELLINGTON PAES SANTOS Concede Férias

0135/2014 ULISSES ANDRADE DE ALMEIDA Concede Férias

0136/2014 LUIZ ROBERTO PEDROSO Concede Férias

0137/2014 SILVIA DE ANDRADE XAVIER Concede Férias

0138/2014 MARIA CRISTINA DE AGUIAR MAGALHAES Concede Férias

0139/2014 ADILSON DE ARAUJO RIBEIRO Concede Férias

CONVOCAÇÃO

Concurso Público 01/2013

P. M. Itapevi – Proc. Nº 11317/2013  – Concurso Público nº 01/2013 - Provimento do cargo de Agente 
Administrativo I; Agente Comunitário de Saúde (USF Jardim Briquet);  Agente Comunitário de Saúde 
(USF Jardim Rosemeire); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil; Médico (Oftalmologista); Monitor e Pro-
fessor CL4 (Português).

O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo relacionados nos 
termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento do cargo 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 partir do dia 20/01/2014) sob pena de deserção. Itapevi, 17 de Janeiro 
de 2014.

CONVOCAÇÃO

Concurso Público 02/2013

P. M. Itapevi – Proc. Nº 022525/2013  – Concurso Público nº 02/2013 - Provimento do 
cargo de Motorista I.

O Secretário Municipal de Administração CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo rela-
cionados nos termos do item “Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento do cargo 
da Prefeitura do Município de Itapevi. Os classificados deverão comparecer junto à DRH, Avenida Presi-
dente Vargas, nº 405, Jd. Cristianópolis, Itapevi/SP, no prazo de 05 cinco dias úteis (a partir do dia 
20/01/2014) sob pena de deserção. Itapevi, 17 de Janeiro de 2014

Publicação autorizada  pelo  Secretário de Administração - Fábio José de Andrade

ITAPEVIPREV
Convocação
Aos Aposentados e Pensionistas - Aniversariantes de Janeiro

Pela presente, ficam os beneficiários da ITAPEVIPREV ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO, que até a pre-
sente data não realizaram o Recadastramento Anual/2014 convocados a comparecer junto a Itapevi Previdência 
- ITAPEVIPREV, sito à Av. Presidente Vargas nº 405 – Itapevi, até o dia 31/01/2014 para fins de recadastramento, o 
não comparecimento acarretará na suspensão do pagamento do benefício, até que seja regularizada a situação pelo 
inativo ou pensionista, conforme disposto no art. 27  da Lei Complementar nº 64/2013.

Roberto Camal Rachid 
Superintendente

CÂMARA MUNICIPAL
LEI Nº2.230, DE 06 DE JANEIRO DE 2014.

(PROJETO DE LEI DE AUTORIA DOS VEREADORES, SR. AKDENIS MOHAMAD KOURANI – PSD, SRA. ERONDINA FERREIRA 
GODOY – PSD E SR. LUCIANO DE OLIVEIRA FARIAS - PSD)

(INSTITUI O AUXÍLIO CRECHE AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI aprovou e eu, nos termos do Artigo 34, §§ 3º e 7º, 
da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei:

 Art. 1° - Fica a Câmara Municipal de Itapevi autorizada a fornecer aos servidores públicos do Poder Legislativo 
o auxílio creche em valores a serem fixados em resolução própria.

 Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapevi, 06 de janeiro de 2014.

PAULO ROGIÉRIO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Itapevi, aos 06 dias de mês de janeiro de 2014.

RAFAEL AUGUSTO SASAKI NEVES
ANALISTA LEGISLATIVO II EM GESTÃO PÚBLICA

ACESSE: 
www.itapevi.sp.gov.br
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PAT de Itapevi divulga centenas de vagas de emprego
 O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi oferece mais de 400 vagas 
de emprego em diversas áreas, destinadas aos moradores da cidade e região. Desde o início 
deste mês, uma série de entrevistas foi realizada por meio da Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Social.
 Diariamente, cerca de 250 pessoas procuram os serviços do PAT, a fim de garantir seu 
lugar no mercado de trabalho. As oportunidades variam entre funções simples como ajudante 
geral, auxiliar operacional na área de logística e de limpeza dentre outras vagas que exigem 
maior qualificação, como por exemplo, o setor administrativo e de operadores de empilhadei-
ra.
 Para concorrer a uma oportunidade, a secretaria recomenda procurar os serviços do 
PAT entre o meio e o fim da semana, pois são os dias mais tranquilos para receber o atendi-
mento dos funcionários do departamento. O posto atende pessoas que estejam fora do mer-
cado de trabalho, ou à procura do primeiro emprego. O funcionamento é de 2ª a 6ª feira, a 
partir das 8h, com entrega de senhas. 
 Ao longo do mês, novas entrevistas deverão recrutar profissionais de toda a região, 
que já possuem o cadastro no PAT. A seletiva é a primeira etapa do processo para ingressar 
na empresa e geralmente o candidato recebe o resultado da avaliação no mesmo dia em que 
é entrevistado. Quando a entrevista é mais concorrida, a própria empresa entra em contato 
com o candidato selecionado, dentro de um prazo de até 15 dias.
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Reforma e ampliação na sede do SAMU Itapevi deve ser   
finalizada em março

 A base de funcionamento 
do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) está, desde 
outubro, sendo readequada para 
oferecer mais conforto e como-
didade. Para isso novos espaços 
para os funcionários – que reali-
zam diariamente os atendimentos 
de urgência do município e re-
gião – estão sendo construídos. 
 Dentre as mudanças na 
sede está a instalação de uma 
cobertura sobre o estacionamen-
to das ambulâncias. Antes, o es-
paço era de 175,58 m² e, com 
a reforma, dos veículos emer-
genciais passará a ser de 394,05 
m² de área construída. Acima da 
cobertura dos veículos emergen-
ciais está sendo construída uma 
sala de conforto para os médicos 
com dois vestiários e dois dormi-

tórios. Segundo os responsáveis, 
a previsão de término da obra é 
em março. 
 Atualmente o SAMU reali-
za uma média de 540 atendimen-
tos por mês. Possui em sua frota 
quatro ambulâncias sendo três de 
suporte básico e uma de suporte 
avançado (equipada com um mé-
dico) além de uma motolância e 
ambulâncias de reserva técnica, 
que ficam à disposição caso haja 
necessidade de realizar reparo 
em algum veículo. 
 O SAMU realiza o atendi-
mento de urgência e emergência 
em qualquer lugar: residências, 
locais de trabalho e vias públicas. 
O socorro é feito após chamada 
gratuita, feita para o telefone 
192. 
 A ligação é atendida por 

técnicos na Central de Regula-
ção que identificam a emergên-
cia e, imediatamente, transferem 
o telefonema para o médico re-
gulador. Esse profissional faz o 

diagnóstico da situação e inicia o 
atendimento no mesmo instante, 
orientando o paciente, ou a pes-
soa que fez a chamada, sobre os 
primeiros procedimentos.
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