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AGORA SERVIDORES TEM
DESCONTOS NO COMÉRCIO

Prefeitura lança Clube de Benefícios exclusivo para funcionários públicos do município 
A Prefeitura de Itapevi lançou no início de 

março o “Clube de Benefícios”, um serviço 
que reúne empresas interessadas em oferecer 
descontos e vantagens aos servidores públicos 
municipais e seus familiares.

O objetivo é promover a comercialização de 
produtos e serviços voltados exclusivamente 
aos trabalhadores do setor público, ao mes-
mo tempo em que se oferece às companhias 
a oportunidade de trabalhar com um mercado 
fidelizado.

Os servidores municipais já podem usufruir 
dos benefícios. Para isso, é preciso apresentar 
nos estabelecimentos participantes apenas o 
holerite atualizado e o crachá funcional para 
comprovação da veracidade das informações. 

A relação das empresas parceiras da Prefei-
tura pode ser conferida no site da Prefeitura. 

“É dever da Prefeitura valorizar o servidor, 
e o Clube de Benefícios é mais uma iniciativa 
com esse objetivo”, diz um servidor. “Ainda 
haverá uma série de outras iniciativas, como a 
criação do Plano de Carreira para os funcioná-
rios públicos do município”, afirma. 

COMO AS EMPRESAS PODEM 
PARTICIPAR?
Em 9 de junho do ano passado, a Prefeitu-

ra abriu edital de chamamento público com 
o intuito de buscar empresas interessadas na 
iniciativa. A partir daí, dezenas de estabeleci-
mentos buscaram a parceria de prestação dos 
serviços junto ao município. Vale destacar que 
o chamamento não tem prazo para acabar - na 
prática, o processo serve como um cadastro 
de empresas participantes.

Com o chamamento público aberto de for-
ma permanente, a Prefeitura espera que vá-
rias empresas da cidade e região continuem 
participando, uma vez que elas ganham ao 

acessar um público coeso e bem definido e 
os servidores são beneficiados com os des-
contos e vantagens.

“Temos uma parcela consumidora po-
tencial superior a 5,2 mil servidores, que é 
a estimativa de trabalhadores que atuam na 
Prefeitura direta e indiretamente e que po-
dem usufruir destas parcerias, sem contar 
aqueles negócios que estendem oportuni-
dades de mercado à esposa e filhos de servi-
dores”, explica um funcionário da secretaria 
de Administração, Gestão e Tecnologia.

Os serviços e vantagens serão definidos 
pelo parceiro interessado. Uma farmácia, 
por exemplo, pode oferecer descontos de 
10% para os servidores municipais, enquan-

to uma oficina mecânica pode conceder 
uma revisão veicular gratuita por ano. Tudo 
isso sem nenhum custo para os cofres do 
município.

A relação de documentos necessários para 
as empresas que desejarem participar pode 
ser vista no próprio edital do chamamento. 
Eles devem ser entregues de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h, na sede da Secretaria da 
Administração, Gestão e Tecnologia (Avenida 
Presidente Vargas, 405 – Vila Nova).

As propostas podem ser enviadas durante 
todo o ano. Elas serão avaliadas por uma co-
missão da pasta. Em caso de dúvidas, basta 
enviar um e-mail para sec.adm.gabinete@ita-
pevi.sp.gov.br ou ligar para 4143-7508. 

Parceria com empresas irá conceder descontos e vantagens a servidores municipais

Foto: Pedro Godoy/Ex-Libris/SECOM PMI
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Secretaria de Educação e Cultura
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

O Município de Itapevi, através da Secretaria de Educação e Cultura, torna público que 

recebeu proposta do Instituto Madre Paula Elizabete Cerioli para celebração de Termo 

de Colaboração, visando ampliação de vagas para Educação infantil, para atendimento 

de crianças de 04 a 05 anos, de modo que promove o chamamento de toda e qualquer 

entidade de caráter educacional, cultural, beneficente e de assistência social, com 

atividade na área de educação e sem fins lucrativos para apresentação de propostas 

nos mesmos moldes. 

- Apresentação da Proposta e Documentos: Até o dia 26 de Março de 2018, às 17:00 

horas, na Secretaria de Educação e Cultura (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – 

Centro). 

Obs: os termos da proposta do Instituto Madre Paula Elizabete Cerioli estão publicados 

nesta Edição do Diário Oficial, bem como junto à Secretaria de Educação. 
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Secretaria de Finanças
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