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PREFEITURA EMBARGA DOIS
LOTEAMENTOS IRREGULARES

Um dos proprietários foi multado por comercialização e panfletagem indevidas
A Prefeitura de Itapevi embargou nesta se-

mana dois loteamentos irregulares na Estrada 
Elias Alves da Costa. O primeiro embargo foi 
feito no sábado (26), no bairro São João. O 
proprietário foi multado em R$ 85.041,06 por 
comercialização ilegal e panfletagem irregular.

 Já na terça-feira (29), os fiscais da Secreta-
ria de Receita embargaram outro loteamen-
to na mesma estrada, mas no bairro Quatro 
Encruzilhadas, e determinaram a paralisação 
imediata da comercialização irregular sob  Os 
loteamentos ficam em áreas de proteção am-
biental, como ZAPS (Zona Ambiental de Prote-
ção Sustentável) e ZAPP (Zona Ambiental de 
Proteção Permanente).

O Plano Diretor de Itapevi determina que nes-
tas áreas podem existir apenas chácaras de re-
creio, acima de 2 mil metros quadrados, ou seja, 
o zoneamento do local não permite o fraciona-
mento de área na forma como os terrenos estão 
sendo vendidos, em pequenos lotes de 125 m².

Outro agravante constatado pelos fiscais da 
Prefeitura é que nenhum destes loteamentos 
possui aprovação no município ou no Estado e 
tampouco registro em cartório.

“Quem compra um terreno destes vai ter 
prejuízo porque o loteamento é ilegal e nunca 
vai receber benfeitorias da Prefeitura. O com-
prador também não receberá a documenta-
ção legalizada como a eventual escrituração 

do imóvel”, disse um funcionário da Prefeitura.

ESTRADA CRUZ GRANDE
Em julho, após um mês de monitoramento, a 

Prefeitura de Itapevi já havia embargado um lote-
amento clandestino na Estrada Cruz Grande, no 
bairro São João. O proprietário foi multado em R$ 
2.768.145,00 por comercialização ilegal e panfle-

tagem irregular.

CONSULTA NA PREFEITURA
A população deve sempre consultar a regula-

ridade do loteamento junto à Prefeitura antes de 
fechar qualquer negócio imobiliário. Para isso, bas-
ta ligar para o telefone 4143-8090, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Administração mantém política de tolerância zero com comercialização de loteamentos clandestinos

Foto: Divulgação PMI



4 Ano 8 | Nº 463 | Itapevi, 1º setembro de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

ID JOVEM DEVE BENEFICIAR 
MAIS DE 17 MIL ITAPEVIENSES

Conquistada pela Prefeitura, ação foi lançada na cidade na quarta-feira (30)
O programa federal Identidade Jovem foi 

lançado na cidade na quarta-feira (30). Com ele, 
mais de 17 mil moradores do município poderão 
ter meia-entrada em eventos artísticos-culturais 
(cinema, teatro e shows) e esportivos, além de 
duas vagas gratuitas (ou duas com 50% de des-
conto) em ônibus interestaduais. O Identidade 
Jovem é direcionado a jovens de baixa renda, 
com idade entre 15 e 29 anos.

Os beneficiários do programa devem ter ren-
da familiar de até dois salários mínimos e possuir 
o NIS (Número de Identificação Social), além de 
estarem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) 
e com informações atualizadas há pelo menos 
dois anos. 

A emissão do documento é gratuito e pode ser 
feita tanto por aplicativo (ID Jovem) quanto pelo 
site do programa na Caixa Econômica Federal.

A cerimônia de lançamento em Itapevi acon-
teceu no prédio da Secretaria de Educação e Cul-
tura, no Centro. 

Segundo levantamento realizado em junho 
deste ano pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Defesa da Cidadania e da Mulher de Ita-
pevi, existem 17.198 jovens - no perfil de 15 a 
29 anos - que podem participar do programa ID 
Jovem por estarem inscritos no CadÚnico, sendo 
destes 12.522 com cadastro atualizado nos últi-
mos dois anos.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA
Com o NIS, o jovem poderá acessar o site do 

programa Identidade Jovem no portal da Caixa 
Econômica Federal por este link. Lá, ele poderá 
imprimir seu cartão Identidade Jovem ao forne-
cer informações pessoais.

APLICATIVO PARA SMARTPHONE
O jovem pode fazer o download do aplicativo 

do programa (“ID Jovem”), que está disponível 
nas principais lojas virtuais de forma gratuita (Ap-
ple Store, Google Play Store e Windows Phone). 
Após este processo, basta inserir o NIS, informar 
o seu nome, data de nascimento, nome da mãe 
e gerar a sua Identidade Jovem.

Programa deve beneficiar milhares de jovens do município
DÚVIDAS
Para emitir o ID Jovem é preciso, obrigato-

riamente, possuir o NIS. Quem não tiver o NIS 
e se enquadrar nas regras para inscrição no 
CadÚnico deve procurar um dos CRAS (Centro 
de Referência de Assistência Social) do municí-
pio ou a Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Defesa da Cidadania e da Mulher - SDSM (Rua 
Escolástica Chaluppe, 154 – Centro), que fun-
ciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
O telefone para contato é (11) 4143-9700 e o 
e-mail desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.
br.

Caso o jovem não esteja inscrito no CadÚni-
co, os documentos necessários para inscrição 
são (para maiores de 18 anos): RG, CPF, título 
de eleitor, comprovante de residência e cartei-
ra de trabalho (se registrada com holerite re-
cente, se aposentado ou pensionista, extrato 
de rendimentos). Para menores de 18 anos, os 
documentos necessários são: declaração esco-

lar (até 17 anos); certidão de nascimento ou 
RG e cartão de vacina (crianças até 7 anos).

O cartão virtual ID Jovem tem validade de 
30 dias após a sua emissão. Expirada a validade 
é necessário emitir novo cartão, quando serão 
verificados novamente os requisitos para ser 
beneficiário do programa.

As empresas de transportes interestaduais 
não são obrigadas a conceder o benefício na 
compra de passagens pela internet, mas de-
vem concedê-lo quando as compras são feitas 
no guichê. Quando as vagas gratuitas e com 
desconto estiverem esgotadas, os jovens só 
poderão comprar outros assentos disponíveis 
pagando o valor integral.

Em caso de recusa do benefício pela empre-
sa de transportes, o jovem poderá solicitar jus-
tificativa formal por escrito, que deve constar 
a data, hora, local e motivo da recusa. Poderá 
ser feita denúncia na Ouvidora da ANTT, pelo 
site da agência, ou pelo Disque 166.

Estudantes podem se matricular no intensivão até segunda-feira (4)  
Foto: Pedro Godoy / Ex-Libris/ Secom PMI
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MARATONA DO ENEM ABRE 
NOVA LEVA DE INSCRIÇÕES

Estudantes podem se matricular no intensivão até segunda-feira (4)  
A Prefeitura está convocando uma nova 

leva de selecionados para a Maratona do 
Enem de Itapevi (confira a lista na página 
6). Os convocados deverão se matricular na 
Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi 
(Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, 2º an-
dar, Centro).

Na segunda-feira (04), a matrícula pode 
ser feita pelos estudantes em horário co-
mercial, das 8h às 17h. As inscrições foram 
abertas  na quarta-feira (30).

Os documentos exigidos são declaração 
escolar, cópia e originais do RG e CPF, com-
provante de endereço, uma foto 3x4 e com-
provante de inscrição no Enem 2017.

Iniciativa inédita na cidade, a maratona 
é um cursinho preparatório gratuito para 
400 alunos que estejam inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio 2017. A primeira 
aula será no dia 4 de setembro.

O curso, ministrado pela Fundação Poli-
Saber, terá a duração de 50 dias e as aulas 
acontecem no Ginásio de Esportes de Itape-
vi (Av. Rubens Caramez, 1000A, Centro), de 
segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.

CURSINHO DA POLI
As aulas serão ministradas pela Funda-

ção PoliSaber, responsável pelo famoso Cur-
sinho da Poli, criado em 1987 por um grupo 
de estudantes de engenharia da Escola Poli-
técnica da USP.

A instituição venceu a licitação realizada 
pela Prefeitura entre os meses de junho e 
julho. A PoliSaber já atendeu mais de 160 
mil estudantes, com uma média de aprova-
ção de 60% nos principais vestibulares do 
país.

MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos receberão material didático, 

abrangendo todo o conteúdo programático 

Matrículas serão feitas na Secretaria de Educação e Cultura

exigido para o Enem, composto por aposti-
las e caderno de atividades de Matemática, 
Física, Química, Biologia, Gramática, Litera-
tura, História, Geografia, Inglês e Redação.

Ao longo da maratona, serão ministradas 
200 aulas com duração de 40 minutos cada. 
Por determinação da Prefeitura de Itapevi, 
a PoliSaber disponibilizará aos alunos um 
plantão de dúvidas aos sábados pela manhã.

Também serão aplicados dois simulados, 
sendo que o segundo contará com relató-
rio detalhado sobre o desempenho de cada 
aluno, questões com maior e menor número 
de acerto, além de correção comentada da 
redação.

A fundação também realizará ao longo da 
maratona palestras sobre o tema, além de 
orientação profissional e vocacional para os 
alunos.

Foto: Pedro Godoy / Ex-Libris/ Secom PMI
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PREFEITURA DIVULGA 2ª CHAMADA DE SELECIONADOS 
PARA A MARATONA DO ENEM
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi 9Ano 8 | Nº463 | Itapevi, 1º de setembro de 2017

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Emprego

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

VAGAS DO PAT

ITAPEVIPREV
ITAPEVI PREVIDÊNCIA
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Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Diário Oficial do
Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588 de 14 de janeiro de 
2009.

Publicação: Secretaria de
Comunicação e Resultados
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Jornalista responsável:
Eurico Ramos - MTB: 49.599

Prefeito: Igor Soares Ebert
Vice-Prefeito: Marcos Godoy

Secretários:
Cláudio Dutra, Cláudio Freitas, Elaine Rodrigues Bueno de Freitas, 
Eurico Ramos, José Mauro, Kleber Maruxo, Luiza Nasi Fernandes, 

Marcos Godoy, Marcos Toledo, Mauro Martins Júnior, Paula Pezzo-
ni, Ramon Medrano,  Rogério de Oliveira, Walter Hasegawa,  Thulio 
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ItapeviPrev 
Superintendente:

Bruno Augusto Viana Lopes

Secretaria de Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Câmara Municipal de Itapevi


