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PODER EXECUTIVO DE ITAPEVI
Secretaria de Governo
Atos Oficiais
Decretos
DECRETO Nº 5.493, DE 22 DE AGOSTO DE 2019
“APROVA O REGULAMENTO DO
3o CONCURSO DE FOTOGRAFIA –
EDIÇÃO 2019”.
IGOR SOARES EBERT, Prefeito do Município de Itapevi/
SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Art. 1o. Fica aprovado o regulamento do 3o Concurso
de Fotografia – Edição 2019, conforme Anexo único deste
Decreto.
Art. 2o. As despesas com a realização do evento correrão
por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 3o. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Itapevi, 22 de agosto de 2019.
IGOR SOARES EBERT
PREFEITO
Publicado, no Diário Oficial do Município de Itapevi, afixado
no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura
do Município de Itapevi, aos 22 de agosto de 2019.
MARCOS FERREIRA GODOY
SECRETÁRIO DE GOVERNO
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 5.493, DE 22 DE AGOSTO DE 2019 “3o CONCURSO DE FOTOGRAFIA – EDIÇÃO
2019”
I - DO CONCURSO
Art. 1º. O 3o Concurso de Fotografia de Itapevi 2019, tem
com objetivo premiar as melhores fotos de paisagens naturais
ou urbanas, localizadas na cidade, de acordo com a sua
beleza e relevância, bem como promover o conhecimento e a
divulgação desses diversos espaços.
I - Justifica-se a realização do concurso por entender-se
que a paisagem contém elementos naturais, artificiais, urbanos
e culturais que estão em diferentes estágios de transformação
e que ajudam a compreender a cidade em que vivemos.
II - O concurso será promovido pela Prefeitura de Itapevi,
por meio do Gabinete do Prefeito – Departamento de
Comunicação, sendo voltado para participantes amadores,
profissionais e juvenis, com idade mínima de 14 (quatorze)
anos.
Art. 2º. Serão premiadas 3 (três) fotos, dentro de cada uma
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das 3 (três) categorias concorrentes:
I – Juvenil: de 14 a 17 anos completos até o dia 31 de
outubro de 2019;
II – Amador: a partir de 18 anos completos até o dia 31 de
outubro de 2019;
III – Profissional: a partir de 18 anos completos até o dia 31
de outubro de 2019.
IV - Participantes maiores de 18 decidirão em qual
categorias irão participar (amador ou profissional), cientes
que as exigências técnicas serão pertinentes à categorias
escolhida.
Art. 3º. As fotografias serão avaliadas de acordo com os
seguintes critérios:
I – beleza: serão considerados aspectos estéticos da
imagem (composição, cores, enquadramento e iluminação) e
a mensagem transmitida;
II – relevância: serão considerados os aspectos de interação
entre a paisagem natural e a paisagem urbana.
Art. 4º. Serão desclassificadas pela organização do evento
as fotografias que:
I - Não atenderem ao critério de relevância.
II - Não serão aceitas montagens fotográficas, fotografias
manipuladas digitalmente, nem tampouco fotografias que
contenham imagens de propaganda ou conteúdo político,
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
III - Que não atendam os critérios do Art. 5º
Art. 5o. Nenhuma referência à autoria deverá ser incluída
na apresentação, impressão/ampliação da foto, devendo tais
dados constar somente da ficha de inscrição do participante.
Art. 6º. Serão aceitas fotos de todos os tipos de equipamentos
tais como câmeras fotográficas, celulares, drones, etc.
II – DAS INSCRIÇÕES
Art. 7º. Cada participante poderá se inscrever em apenas
uma das categorias e participar com até 3 (três) fotos de
paisagens diferentes.
Art. 8o. A inscrição deverá ser realizada pelo link a ser
disponibilizado pelo Departamento de Comunicação do
Gabinete do Prefeito no site Oficial e Redes Sociais da
Prefeitura a partir do dia 30/09/2019.
Art. 9o. Serão consideradas as inscrições realizadas no
período de 1 de outubro de 2019 a 31 de outubro de 2019, até
às 17h00.
Art. 10o. A inscrição é composta por:
I - Link devidamente preenchido;
II - Envio de arquivo do RG, Comprovante de residência e,
caso o participante seja menor de 18 anos, será necessário
envio do RG do responsável;
III- Envio das fotos no formato JPG, em alta resolução;

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Parágrafo único. O participante que concorrer com mais de
uma foto deverá encaminhar uma única inscrição.
III - DO JULGAMENTO
Art. 11. As fotos serão avaliadas por uma comissão
julgadora, composta por:
I – Um representante do Departamento de Comunicação
do Gabinete do Prefeito;
II – Um representante da Secretaria de Desenvolvimento
e Habitação;
III – Três fotógrafos profissionais atuantes no mercado e
indicados pela organização do concurso.
Art. 12. Na eventualidade de empate, a comissão julgadora
fará nova avaliação das fotografias até a definição da
vencedora.
Art. 13. A comissão julgadora poderá desobrigar-se de
determinar vencedores, caso considere que nenhuma das
fotos tenha qualidade suficiente para a premiação.
Art. 14. Cada participante poderá ser premiado uma única
vez.
Art. 15. A comissão julgadora é soberana, não cabendo
impugnação ou recurso de suas decisões.
Art. 16. As fotos selecionadas serão divulgadas somente
no evento de premiação.
IV - DA PREMIAÇÃO E EXPOSIÇÃO DAS FOTOS
Art. 17. As 3 (três) primeiras fotos selecionadas em cada
categoria serão premiadas da seguinte forma:
I – Categoria juvenil:
a) 1° lugar: R$ 500,00
b) 2° lugar: R$ 300,00
c) 3º lugar: R$ 200,00
II – Categoria amador:
a) 1° lugar: R$1.000,00
b) 2° lugar: R$ 700,00
c) 3º lugar: R$ 500,00
III – Categoria profissional:
a) 1° lugar: R$ 1.500,00
b) 2° lugar: R$ 1.200,00
c) 3° lugar: R$ 900,00
Art. 18. O evento de premiação será no Hall do Prefeitura
Municipal de Itapevi, Rua Agostinho Ferreira Campos. 675,
Bairro Cidade Saúde, no dia 14 de novembro de 2019, às 10h.
V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 20. A remessa das fotos para a inscrição no presente
concurso implica a aceitação de todas as disposições
constantes neste regulamento.
Art. 21. Os participantes desde já autorizam o Departamento
de Comunicação do Gabinete do Prefeito a utilizar o material
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de inscrição, conforme seu critério de oportunidade e
conveniência.
Art. 22. Os casos omissos ou não previstos neste
regulamento serão resolvidos por comissão a ser constituída,
se necessário, por 2 (dois) representantes da comissão
julgadora citada no art. 11 e mais 1 (um) representante indicado
pelos organizadores do concurso.
Art. 23. Este concurso é exclusivamente cultural, sem
qualquer modalidade de sorte, ser direito aos vencedores à
aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço.
Art. 24. Os organizadores do concurso não se
responsabilizarão por quaisquer custos dos participantes,
decorrentes da inscrição, confecção envio dos trabalhos,
divulgação dos vencedores, comparecimento ao evento de
premiação, viagens, transporte, hospedagem, alimentação ou
quaisquer outros custos relacionados ao concurso.
Prefeitura Municipal de Itapevi, 22 de agosto de 2019.
IGOR SOARES EBERT
PREFEITO
Publicado, no Diário Oficial do Município de Itapevi, afixado
no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura
do Município de Itapevi, aos 22 de agosto de 2019.
MARCOS FERREIRA GODOY
SECRETÁRIO DE GOVERNO
.............................................................................................................................................

Secretaria de Saúde
Editais
O Município de Itapevi, através da Secretaria Municipal de
Saúde, torna público a abertura de procedimento de seleção
de propostas para celebração de Acordo de Cooperação, com
interessados em doar, voluntária e gratuitamente, veículo do
tipo Cavalo Mecânico, com estrutura adequada para manejo
e locomoção de consultório médico móvel. Em contrapartida
o Município autorizará a publicidade da sua marca nas duas
laterais e na traseira do Consultório Médico Móvel.
Apresentação da Proposta e Documentos: Até o dia 27 de
Setembro de 2019, às 17:00 horas, na Secretaria Municipal de
Saúde (Rua Dimarães Antonio Sandei, 123 – Vila Nova Itapevi,
Itapevi/SP)
O referido Edital de Chamamento Público se encontra
disponível no site da Prefeitura de Itapevi, no link “Chamamento
Público”.
.............................................................................................................................................
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Secretaria Administração e Tecnologia
Concursos Públicos/Processos Seletivos
Convocação
CONVOCAÇÃO
Concurso Público 01/2018
P. M. Itapevi – Proc. Nº 23315/2018 – Provimento do cargo
de Professor de Educação Básica I - PEB I.
A Secretária Municipal de Administração e Tecnologia
CONVOCA os candidatos CLASSIFICADOS abaixo
relacionados nos termos do item “Da Convocação para
Nomeação” do Edital do Concurso Público para o provimento
dos cargos da Prefeitura do Município de Itapevi. Os
classificados deverão comparecer junto ao Departamento
de Gestão de Pessoas, Rua Isola Belli Leonardi, nº 8 - Nova
Itapevi - Itapevi/SP, portando documento de identificação com
foto, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (nos dias 28, 29, 30 de
Agosto, 02 e 03 de setembro de 2019), no horário das 08:00hs
ás 17:00hs, sob pena de deserção. Itapevi, 27 de Agosto de
2019.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I
LISTAGEM GERAL
CLAS

NOME

RG

DIGITO

127

VANESSA CRISTINA DUARTE
MONTEIRO

23794898

9

128

FABIANA FRITZ SILVANO

47691749

9

130

JUAREZ DE OLIVEIRA CARDOSO

302810481

131

MILENA ZANIN DE ARAUJO SILVA

41055092

132

THIAGO HENRIQUE FORCELINI

391315572

9

* Substituição aos classificados nº 73, 98, 109, 112 e 123
da Listagem Geral.
Publicação autorizada pela Secretária Municipal de
Administração e Tecnologia Paula Pezzoni Schekiera
.............................................................................................................................................

Secretaria de Suprimentos
Licitações e Contratos
Aviso de Licitação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
P. M. Itapevi - Republicação – Processo SUPRI 132/19 –
PREGÃO PRESENCIAL nº 56/19 – Registro de preços para
eventual aquisição de materiais de papelaria e escritório.
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação e itens
exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do artigo 48, I, da
Lei Complementar nº 123/2006) – Recebimento e abertura dos
Envelopes às 09h00 do dia 10/09/2019. Local: Rua Agostinho
Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi –
Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de cópias
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ou gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.
sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.
sp.gov.br. Itapevi, 26/08/2019 – Departamento de Compras e
Licitações.
.............................................................................................................................................

