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ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.757, DE 3
DE JANEIRO DE 2018.
“Dispõe sobre o
Procedimento de
Manifestação de Interesse
para a apresentação de
projetos, levantamentos,
investigações ou estudos,
por pessoa física ou
jurídica de direito privado,
a serrem utilizados pela
Administração Pública
Municipal.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais;
DECRETA
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Art. 1º. Este decreto estabelece o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a
apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou
estudos, por pessoa física ou
jurídica de direito privado, com
a finalidade de subsidiar a Administração Pública Municipal
na estruturação de empreendimentos objeto de concessão
ou permissão de serviços públicos, de parceria público-privada, de permissão, concessão,
arrendamento ou concessão de
direito real de uso de bens públicos.
§1º. A abertura do procedimento previsto no caput deste
artigo é facultativa para a Administração Municipal.
§2º. O procedimento previsto
no caput deste artigo poderá
ser aplicado à atualização,
complementação ou revisão de
projetos, levantamentos, investigações e estudos já elaborados.
§3º. Na fase de estruturação
dos empreendimentos a que se
refere o caput deste artigo, a
critério da Administração Municipal, poderá ser:
I - convocado Procedimento
Preliminar de Manifestação de
Interesse - PPMI, quando se
mostrar útil à obtenção de
subsídios preliminares específicos;

II - convocado PMI, na forma
deste decreto, para obtenção
de subsídios aprofundados, em
matérias específicas ou para
viabilizar a estruturação integrada; ou
III - celebrado contrato de prestação de serviços para a realização de estudos, inclusive,
para revisão, aperfeiçoamento
ou complementação de subsídios obtidos em PPMI, em PMI
ou em trabalhos anteriores.
§4º. O PPMI será convocado,
mediante edital de chamamento público, para interessados
apresentarem, independentemente de autorização, seus
projetos, levantamentos, investigações ou estudos, não se
sujeitando às disposições deste decreto, ficando vedado o
ressarcimento na forma do artigo 21 da Lei Federal nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995.
§5º. Não se submetem ao procedimento previsto neste decreto:
I - procedimentos previstos em
legislação específica;
II - projetos, levantamentos,
investigações e estudos elaborados por organismos internacionais dos quais o País faça
parte, bem como, por autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades
de economia mista.
§6º. O PMI será composto das
seguintes fases:
I - abertura, por meio de publicação de edital de chamamento público;
II - autorização para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
III - avaliação, seleção e aprovação.
Art. 2º Compete ao Gabinete
do Prefeito a abertura, autorização e aprovação de PPMI e
de PMI.
Parágrafo único. Para o exercício da competência prevista
no caput deste artigo, a Chefia de Gabinete deverá ser informada e notificada acerca de
todos os andamentos dos pro-

jetos de concessão ou permissão de serviços públicos, de
parceria público-privada, de
permissão, concessão, arrendamento ou concessão de direito real de uso de bens públicos, inclusive daqueles que já
tenham sido iniciados na data
da publicação deste decreto.
DA COMPETÊNCIA PARA
CONDUZIR OS
PROCEDIMENTOS DE
MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE
Art. 3º. Compete ao Gabinete
do Prefeito a condução dos
Procedimentos de Manifestação de Interesse no âmbito da
Administração Municipal, sejam eles iniciados por manifestação de proponentes ou por
publicação de chamamento
público.
§1º. A proposta de abertura de
PMI por pessoa física ou jurídica interessada será dirigida ao
Gabinete do Prefeito que o remeterá a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
para a abertura do procedimento e deverá conter a descrição do projeto, com o detalhamento das necessidades
públicas a serem atendidas e do
escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos necessários.
§2º. Os demais órgãos ou entidades da Administração Municipal deverão encaminhar
eventuais pedidos de autorização por eles recebidos ao Gabinete do Prefeito.
§3º. Ao receber pedido de autorização para a realização de
estudos preliminares, o Gabinete do Prefeito notificará outros órgãos ou entidades da
Administração Municipal cuja
competência esteja relacionada ao empreendimento.
§4º. A conveniência da realização dos estudos preliminares
será avaliada pelo Gabinete do
Prefeito, com o envolvimento
de outros órgãos ou entidades
da Administração Municipal
competentes.
§5º. O pedido de autorização
para a realização de estudos
preliminares poderá ser indeferido de plano caso não haja

conveniência de sua realização.
§6º. A decisão de indeferimento do pedido de autorização
poderá ser posteriormente reconsiderada, a critério do Gabinete do Prefeito, ouvidos
outros órgãos ou entidades
competentes, especialmente,
no caso de ulterior verificação
de oportunidade e conveniência na realização dos estudos
requeridos.
§7º. Havendo conveniência na
realização dos estudos preliminares objeto do pedido de autorização protocolado, o Gabinete do Prefeito instaurará
comissão especial de avaliação
preliminar, em conjunto com
outros órgãos ou entidades
competentes, quando for o
caso, com as seguintes atribuições:
I - analisar a regularidade dos
documentos apresentados pelos proponentes, podendo solicitar documentos e esclarecimentos complementares a
qualquer momento;
II - analisar a previsão de dispêndios com os estudos preliminares indicada pelo agente
empreendedor, podendo solicitar a justificativa de tais valores ou a apresentação de novo
orçamento, quando a estimativa apresentar valores superiores aos de mercado para serviços similares;
III - fazer publicar comunicado
no Diário Oficial, contendo informações sobre o pedido de
autorização recebido;
IV - recomendar ao Gabinete
do Prefeito a abertura de PMI.
§8º. No caso de pedido de autorização de iniciativa particular, o escopo do chamamento
público para a realização de
estudos preliminares poderá
ser ampliado ou reduzido relativamente ao requerido.
DO CHAMAMENTO
PÚBLICO
Art. 4º. O PMI será aberto
mediante chamamento público, a ser promovido pelo Gabinete do Prefeito, com apoio
da Secretaria de Planejamento

e Desenvolvimento e demais
órgãos envolvidos no projeto,
de ofício ou por provocação de
particular, nos termos do artigo 3º deste decreto.
Art. 5º. O edital de chamamento público deverá, no mínimo:
I - delimitar o escopo, mediante termo de referência, dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
II - indicar:
a) as diretrizes e premissas do
projeto que orientem sua elaboração com vistas ao atendimento do interesse público;
b) o prazo máximo e a forma
para apresentação do requerimento de autorização para
participar do procedimento;
c) o prazo máximo para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, contado da data da publicação da autorização, compatível com a abrangência dos
estudos e o nível de complexidade das atividades a serem
desenvolvidas;
d) o valor nominal máximo para
eventual ressarcimento e os
critérios para correção monetária;
e) os critérios para qualificação,
análise e aprovação do requerimento de autorização para
apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou
estudos;
f) os critérios para avaliação e
seleção de projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados por pessoas
físicas ou jurídicas de direito
privado autorizadas;
g) a contraprestação pública
admitida, no caso de parceria
público-privada, sempre que
possível estimar, ainda que sob
a forma de percentual;
III - divulgar as informações
públicas disponíveis para a realização de projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
IV - ser objeto de ampla publicidade, por meio de publicação
no Diário Oficial, na internet e
demais meios de comunicação
da Administração Municipal.
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§1º. Para fins de definição do
objeto e do escopo do projeto, levantamento, investigação
ou estudo, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
avaliará, em cada caso, a conveniência e a oportunidade de
reunir parcelas fracionáveis em
um mesmo PMI para assegurar, entre outros aspectos, economia de escala, coerência de
estudos relacionados a determinado setor, padronização ou
celeridade do processo.
§2º. A delimitação de escopo
a que se refere o inciso I do
caput deste artigo poderá se
restringir à indicação do problema a ser resolvido por meio
do empreendimento a que se
refere o artigo 1º deste decreto, deixando as pessoas físicas
e jurídicas de direito privado a
possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução.
§3º. O prazo para protocolo do
requerimento de autorização
para apresentação de projetos,
levantamentos, investigações
ou estudos não será inferior a
20 (vinte) dias, contado da data
da publicação do edital.
§4º. Poderão ser estabelecidos,
no edital de chamamento público, prazos intermediários
para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos, levantamentos, investigações ou estudos.
§5º. O valor nominal máximo
para eventual ressarcimento
dos projetos, levantamentos,
investigações ou estudos:
I - será fundamentado em prévia justificativa técnica, que
poderá basear-se na complexidade dos estudos, na elaboração de estudos similares ou no
valor econômico representativo dos riscos envolvidos no
PMI;
II - não ultrapassará, em seu
conjunto, 2% (dois por cento)
do valor total estimado previamente pela Administração
Municipal para os investimentos necessários à implementação do empreendimento ou
para os gastos necessários à
sua operação e manutenção
durante o período de vigência
do contrato, o que for maior.
§6º. O edital de chamamento
público poderá condicionar o
ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações e
estudos à necessidade de sua
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atualização e de sua adequação, até a abertura da licitação
do empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos, de:
I - alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis;
II - recomendações e determinações dos órgãos de controle;
III - contribuições provenientes
de consulta e audiência pública.
Art. 6º. O requerimento de
autorização para apresentação
de projetos, levantamentos,
investigações ou estudos por
pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado conterá as seguintes informações:
I - qualificação completa, que
permita a identificação da pessoa física ou jurídica de direito
privado e a sua localização para
eventual envio de notificações,
informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos, com:
a) nome completo;
b) inscrição no Cadastro de
Pessoa Física - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) cargo, profissão ou ramo de
atividade;

dos direitos associados aos projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados.
§1º. Qualquer alteração na
qualificação do interessado
deverá ser imediatamente comunicada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.
§2º. A demonstração de experiência a que se refere o inciso
II do caput deste artigo poderá
consistir na juntada de documentos que comprovem as
qualificações técnicas de profissionais vinculados ao interessado, observado o disposto no
§ 4º deste artigo.
§3º. Fica facultado aos interessados a que se refere o caput
deste artigo se associar para a
apresentação de projetos, levantamentos, investigações e
estudos em conjunto, hipótese em que deverá ser feita a
indicação das empresas responsáveis pela interlocução
com a Administração Municipal e indicada a proporção da
repartição do eventual valor
devido a título de ressarcimento.
§4º. A pessoa física ou jurídica
autorizada, na elaboração de
projetos, levantamentos, investigações ou estudos, poderá
contratar terceiros, sem prejuízo das responsabilidades previstas no edital de chamamento público do PMI.
DA AUTORIZAÇÃO

d) endereço;
e) endereço eletrônico;
II - demonstração de experiência na realização de projetos,
levantamentos, investigações e
estudos similares aos solicitados;

Art. 7º. A autorização para
apresentação de projetos, levantamentos, investigações e
estudos:
I - não gerará direito de preferência no processo licitatório
do empreendimento;

III - detalhamento das atividades que pretende realizar, considerado o escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos definidos na
solicitação, inclusive, com a
apresentação de cronograma
que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data
final para a entrega dos trabalhos;

II - não obrigará a Administração Municipal a realizar licitação;

IV - indicação do valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e parâmetros utilizados para sua
definição;

§1º. A autorização para a realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos não implica, em nenhuma
hipótese, responsabilidade da
Administração Municipal perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada.

V - declaração de transferência à Administração Municipal

III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração;
IV - será pessoal e intransferível.

§2º. Na elaboração do termo
de autorização, a autoridade
competente reproduzirá as
condições estabelecidas na solicitação e poderá especificálas, inclusive, quanto às atividades a serem desenvolvidas,
ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos
intermediários para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos, levantamentos, investigações ou estudos.
Art. 8º. A Administração Municipal, quando previsto no
edital do chamamento, poderá optar pela expedição de autorização única para a estruturação integrada do empreendimento, desde que o requerimento inclua a renúncia da
possibilidade de atuação na licitação, por parte:
I - do próprio requerente;
II - dos controladores, controladas e entidades sob controle
comum do requerente;
III - dos responsáveis econômicos, assim consideradas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham contratado ou contratem o requerente para as atividades objeto da autorização,
bem como, os controladores,
controladas e entidades sob
controle comum destas;
IV - das pessoas físicas e jurídicas que atuarão como contratadas do requerente na execução das atividades objeto da
autorização.
§1º. Considera-se atuação na
licitação a participação:
I - como licitante na licitação
do empreendimento;
II - como contratado de terceiros na elaboração de propostas para a licitação do empreendimento.
§2º. A autorização para a estruturação integrada poderá
incluir o fornecimento de subsídios à Administração Municipal até a celebração da contratação de que trata o artigo 1º
deste decreto.
§3º. A autorização para a estruturação integrada não impede a Administração Pública
Municipal de:
I - expedir autorização específica para estudo que não inte-

gra o objeto de autorização
para a estruturação integrada;
II - expedir novas autorizações
para o mesmo objeto em caso
de prévia cassação, revogação
ou anulação da autorização
para a estruturação integrada.
§4º. Para os fins deste artigo,
considera-se estruturação integrada o conjunto articulado e
completo de estudos, projetos,
levantamentos, investigações,
assessorias, consultorias e pareceres técnicos, econômicofinanceiros e jurídicos cujo objetivo seja a licitação e contratação do empreendimento, de
modo a atender o interesse
público e estimular investimentos, com ampla competição.
Art. 9º. A autorização poderá
ser:
I - cassada, em caso de descumprimento de seus termos,
inclusive na hipótese de descumprimento do prazo para
reapresentação determinado
pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento;
II - revogada, em caso de:
a) perda de interesse da
Administração Municipal nos
empreendimentos de que trata
o artigo 1º deste decreto;
b) desistência por parte da pessoa física ou jurídica de direito
privado autorizada, a ser apresentada, a qualquer tempo, por
meio de comunicação escrita
à Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento;
III - anulada, em caso de vício
no procedimento regulado por
este decreto ou por outros
motivos previstos na legislação;
IV - tornada sem efeito, em
caso de superveniência de dispositivo legal que, por qualquer
motivo, impeça o recebimento dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos.
§1º. A pessoa autorizada será
comunicada da ocorrência das
hipóteses previstas no caput
deste artigo.
§2º. Na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso não haja regularização no prazo de 5 (cinco)
dias, contado da data da comunicação, a pessoa autorizada terá sua autorização cassada.
§3º. Os casos previstos no ca-
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put deste artigo não geram direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração
de projetos, levantamentos,
investigações e estudos.
Art. 10. A Administração Municipal poderá realizar reuniões
com a pessoa autorizada e
quaisquer interessados na realização de chamamento público sempre que entender que
possam contribuir para a melhor compreensão do objeto e
para a obtenção de projetos,
levantamentos, investigações e
estudos mais adequados aos
empreendimentos de que trata o artigo 1º deste decreto.
DA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO
E APROVAÇÃO DE
PROJETOS,
LEVANTAMENTOS,
INVESTIGAÇÕES E
ESTUDOS
Art. 11. A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos
apresentados serão efetuadas
por comissão designada pela
Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento.
§1º. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, em
apoio ao Gabinete, poderá, a
seu critério, abrir prazo para
reapresentação de projetos,
levantamentos, investigações e
estudos, caso necessitem de
detalhamentos ou correções,
que deverão estar expressamente indicados no ato de reabertura de prazo.
§2º. A não reapresentação no
prazo indicado pela Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento implicará a cassação da
autorização.
Art. 12. Os critérios para avaliação e seleção dos projetos,
levantamentos, investigações e
estudos serão especificados no
edital de chamamento público
e considerarão:
I - a observância de diretrizes e
premissas definidas pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e pelo Gabinete do
Prefeito;
II - a consistência e coerência
das informações que subsidiaram sua realização;
III - a adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo
normas e procedimentos científicos pertinentes, e a utilização de equipamentos e proces-
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sos recomendados pela melhor
tecnologia aplicada ao setor;

gados após a decisão administrativa.

IV - a compatibilidade com a
legislação aplicável ao setor e
com as diretrizes e normas técnicas emitidas pela Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento e demais órgãos e entidades competentes;

Art. 16. Concluída a seleção
dos projetos, levantamentos,
investigações ou estudos,
aqueles que tiverem sido selecionados terão os valores apresentados para eventual ressarcimento, apurados pela comissão.

V - a demonstração comparativa de custo e benefício da
proposta do empreendimento
em relação a opções funcionalmente equivalentes, se aplicável;
VI - o impacto socioeconômico da proposta para o empreendimento, se aplicável.
Art. 13. Nenhum dos projetos,
levantamentos, investigações e
estudos selecionados vincula a
Administração Municipal, cabendo a seus órgãos técnicos
e jurídicos avaliar, opinar e
aprovar a legalidade, a consistência e a suficiência dos projetos, levantamentos, investigações e estudos eventualmente
apresentados.
Art. 14. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos poderão ser rejeitados:
I - parcialmente, caso em que
os valores de ressarcimento
serão apurados apenas em relação às informações efetivamente utilizadas em eventual
licitação;
II - totalmente, caso em que,
ainda que haja licitação para
contratação do empreendimento, não haverá ressarcimento pelas despesas efetuadas.
Parágrafo único. Na hipótese de a comissão entender que
nenhum dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados atende satisfatoriamente à autorização,
não selecionará qualquer deles
para utilização em futura licitação, caso em que todos os
documentos apresentados poderão ser destruídos se não
forem retirados no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data
da publicação da decisão.

§1º. Caso a comissão conclua
pela não conformidade dos
projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados com aqueles originalmente propostos e autorizados, deverá arbitrar o montante nominal para eventual ressarcimento com a devida fundamentação.
§2º. O valor arbitrado pela comissão poderá ser rejeitado
pelo interessado, hipótese em
que não serão utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados, os quais
poderão ser destruídos se não
retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
rejeição.
§3º. Na hipótese prevista no
§2º deste artigo, fica facultado à comissão selecionar outros projetos, levantamentos,
investigações e estudos entre
aqueles apresentados.
§4º. O valor arbitrado pela comissão deverá ser aceito por
escrito, com expressa renúncia
a outros valores pecuniários.
§5º. Concluída a seleção de
que trata o caput deste artigo,
a comissão poderá solicitar correções e alterações dos projetos, levantamentos, investigações e estudos sempre que forem necessárias para atender a
demandas de órgãos de controle ou para aprimorar os
empreendimentos de que trata o artigo 1º deste decreto.

Art. 15. O Gabinete do Prefeito publicará o resultado do procedimento de seleção no Diário Oficial.

Art. 17. Os valores relativos a
projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados, nos termos deste decreto, serão ressarcidos à pessoa
física ou jurídica de direito privado autorizada exclusivamente pelo vencedor da licitação,
desde que os projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados tenham
sido efetivamente utilizados no
certame.

Parágrafo único. Os projetos,
levantamentos, investigações e
estudos somente serão divul-

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será devida qualquer quantia pela Administra-

ção Municipal em razão da realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. O edital do procedimento licitatório para contratação do empreendimento de
que trata o artigo 1º deste decreto conterá obrigatoriamente cláusula que condicione a
assinatura do contrato pelo
vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à
elaboração de projetos, levantamentos, investigações e estudos utilizados na licitação.
Art. 19. Quando não se tratar
de autorização única, os agentes autorizados a realizar estudos poderão participar direta
ou indiretamente da licitação
do empreendimento, salvo se
houver disposição em contrário no edital de abertura do
chamamento público do PMI.
Art. 20. A entrega dos estudos preliminares implicará a
cessão dos direitos decorrentes
da autoria e propriedade intelectual das informações, levantamentos, estudos, projetos e
quaisquer outros documentos
apresentados, que poderão ser
utilizados incondicionalmente
pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal para a estruturação de projetos de parceria público-privada, concessão comum de obras
e de serviços públicos, permissão de serviços públicos e outras formas de contratação relacionadas.
Art. 21 Este decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, EM 3 DE JANEIRO
DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 3 de janeiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 001/2018 - Nomeia para compor a Comissão
Permanente de Licitações da
Câmara Municipal de Iperó a
servidora Sr.ª Laudicéia Aires de

Barros
Scherer,
RG:
27.726.249-5 (Chefe de Gabinete da Presidência) referência
“K”, como Presidente; o servidor Paulo Henrique de Araújo
RG: 44.001.575-3 (Assistente
Administrativo II) referência
“G”, como Secretário e o servidor Lucas Aveiro Lima, RG:
48.590.157-2 (Advogado) referência “L” como Membro.
Designa como suplentes, em
caso de faltas e impedimentos
dos membros da Comissão Permanente a servidora Thais Thame Tomaz, RG: 40.052.331-0
(Técnico Legislativo) referência
“I”, suplente de Presidente; a
servidora Rosimeire Aleixo, RG
19.460.457-3 (Contador) referência “J”, suplente de Secretário; e a servidora Marileia
Rosa Guimarães Pessoa, RG:
44.667.467-9 (Almoxarife), referência “E”, suplente de
Membro. A comissão desempenha as atribuições previstas
na Lei 8.666/93 e suas alterações entre 1º/01/2018 a 31/12/
2018.
Portaria Nº 002/2018 - Nomeia a funcionária Jaqueline
Leandro da Mota Medeiros,
RG: 42.894.980-0 (Assistente
Administrativo I) referência “D”
como Pregoeira Habilitada, nos
termos da Legislação vigente,
e como equipe de apoio para
Pregão os servidores Ana Teresa de Moraes Andrade, RG:
22.571.677-X (Comprador),
referência “G”, funcionária
Marileia Rosa Guimarães Pessoa, RG: 44.667.467-9 (Almoxarife), referência “D”, Maria
Livia Malzoni, RG: 29.202.1860 (Agente de Comunicação)
referência “H” e Mariane Maritça Arruda da Silva, RG:
42.889.342-9 (Assessor de
Gabinete da Presidência) referência “G”. A comissão desempenha as atribuições entre 1º/
01/2018 a 31/12/2018.
Portaria Nº 003/2018 - Concede a funcionária Laudicéia
Aires de Barros Scherer, RG:
27.726.249-5 (Chefe de Gabinete da Presidência) referência
“K”, a gratificação de função
no percentual de 35%, conforme artigo 154 da Lei n.º 19/
92, Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Iperó, e artigos 1º e 2º da Lei
n.º88/97, em virtude de exercer a função de Presidente da
Comissão Permanente de Licitações, através da Portaria
n.º001/2018.
Portaria Nº 004/2018 - Concede ao funcionário Paulo Hen-
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rique
de
Araújo
RG:
44.001.575-3 (Assistente Administrativo II) referência “G”,
a gratificação de função no
percentual de 35%, conforme
artigo 154 da Lei n.º 19/92,
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó, e
artigos 1º e 2º da Lei n.º88/97,
em virtude de, em virtude de
exercer a função de Secretário
da Comissão Permanente de
Licitações, através da Portaria
n.º001/2018.
Portaria Nº 005/2018 – Concedide ao funcionário Lucas
Aveiro Lima, RG: 48.590.1572 (Advogado) referência “L”,
a gratificação de função no
percentual de 35%, conforme
artigo 154 da Lei 19 de 29 de
maio de 1992 - Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Iperó e artigos 1º e
2º da Lei nº 88 de 27 de fevereiro de 1997, em virtude de
exercer a função de Membro
da Comissão Permanente de
Licitações, em virtude de exercer a função de Membro da
Comissão Permanente de Licitações, através da Portaria
n.º001/2018.
Portaria Nº 006/2018 – Concede a funcionária Jaqueline
Leandro da Mota Medeiros,
RG: 42.894.980-0 (Assistente
Administrativo I) referência
“D”, a gratificação de função
no percentual de 35%, conforme artigo 154 da Lei n.º 19/
92, Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Iperó, e artigos 1º e 2º da Lei
n.º88/97, em virtude de exercer a função de Pregoeira Habilitada, através da Portaria
n.º002/2018.
Portaria Nº 007/2018 – concede a funcionária Ana Teresa
de Moraes Andrade, RG:
22.571.677-X (Comprador),
referência “G” a gratificação
de função no percentual de
35%, conforme artigo 154 da
Lei n.º 19/92, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó, e artigos 1º e 2º
da Lei n.º88/97, em virtude de
compor a Equipe de Apoio para
Pregão, através da Portaria
n.º002/2018.
Portaria Nº 008/2018 – Concede a funcionária Marileia
Rosa Guimarães Pessoa, RG:
44.667.467-9 (Almoxarife), referência “E” a gratificação de
função no percentual de 35%,
conforme artigo 154 da Lei n.º
19/92, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
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Iperó, e artigos 1º e 2º da Lei
n.º88/97, em virtude de compor a Equipe de Apoio para
Pregão, através da Portaria
n.º002/2018.

EDITAL RESUMIDO
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N.º 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, Estado de São Pau-

lo, faz saber que realizar-se-á
neste município, o PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO N.O
001/2018, objetivando a formação de cadastro de reserva
de vagas em Escala de Substi-

tuição de Professores de Educação Básica das Unidades Educacionais e Projetos Educacionais do Município, dos seguintes empregos públicos temporários:

Constituem ainda vantagens
oferecidas pela Prefeitura Municipal de Iperó: a) Nos termos
da Lei n.º 146/2017, a importância de R$ 100,00 (cem reais) mensais, a título de Abono
Salarial; e b) Vale Alimentação.
As inscrições serão realizadas
“on-line via Internet” a partir das 09h00min do dia 25 de
janeiro de 2018 até às
23h59min59seg do dia 04 de
fevereiro de 2018, observado
o horário oficial de Brasília/DF,
através
do
site:
www.sigmaassessoria.com.br
O candidato que eventualmente se inscrever para mais de um
emprego público temporário,
deverá optar por prestar somente uma das provas, a seu
critério, em caso de coincidência de horários.
Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento para o pagamento da taxa

correspondente a título de ressarcimento de despesas com
materiais e serviços, na importância de R$ 33,00 (trinta e
três reais).
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em
qualquer agência bancária ou
correspondente bancário, até o
dia 05 de fevereiro de 2018,
através de ficha de compensação por código de barras.
A prova Objetiva prevista inicialmente para o dia 18 de fevereiro de 2018, domingo,
será realizada em horário e local a ser divulgado por ocasião
da homologação das inscrições
acolhidas ao presente Processo de Seleção, através de publicação no Jornal de Iperó,
afixação no Quadro de Avisos
da Prefeitura, localizada na
Avenida Santa Cruz, nº 355 Jardim Santa Cruz - Iperó/SP,
e, em caráter meramente informativo nos sites:

www.sigmaassessoria.com.br
e www.ipero.sp.gov.br.
O candidato, por ocasião da
contratação, deverá apresentar
os documentos constantes do
item 9.4. do Edital Completo.
A não apresenta-ção dos comprovantes exigidos tornará sem
efeito a aprovação obtida pelo
candidato, anulando-se todos
os atos ou efeitos decorrentes
da inscrição no Processo Seletivo Simplificado.
O Edital Completo encontra-se
afixado no Quadro de Avisos
da Prefeitura à Avenida Santa
Cruz, nº 355 - Jardim Santa
Cruz, em Iperó/SP e em caráter meramente informativo nos
sites:
www.sigmaassessoria.com.br
e www.ipero.sp.gov.br.

Portaria Nº 009/2018 – Concede a funcionária Maria Lívia
Malzoni, RG: 29.202.186-0
(Agente de Comunicação), referência “H” a gratificação de
função no percentual de 35%,
conforme artigo 154 da Lei n.º
19/92, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Iperó, e artigos 1º e 2º da Lei
n.º88/97, em virtude de compor a Equipe de Apoio para
Pregão, através da Portaria
n.º002/2018.
Portaria Nº 010/2018 – Concede a funcionária Mariane
Maritça Arruda da Silva, RG:
42.889.342-9 (Assessor de
Gabinete da Presidência) referência “G” a gratificação de
função no percentual de 35%,
conforme artigo 154 da Lei n.º
19/92, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Iperó, e artigos 1º e 2º da Lei
n.º88/97, em virtude de compor a Equipe de Apoio para
Pregão, através da Portaria
n.º002/2018.
Portaria Nº 011/2018 – Concede férias a funcionária Jaqueline Leandro da Mota Medeiros Vieira, RG: 42.894.980-0
(Assistente Administrativo I),
referência “E”, no período de
22/01/2018 a 05/02/2018.
Portarias n.ºS 001/2018 a 010/
2018- Publicadas e registradas
nesta secretaria em 03 de janeiro de 2018, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de
2018, vigendo até 31/12/2018.
Portaria nº 011/2018 – Publicada e registrada nesta secretaria em 11 de janeiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente

Iperó, 19 de janeiro de 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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CEROL

Prefeito encaminha projeto de lei
para proibir uso e comercialização

COM O retorno dos trabalhos legislativos na Câmara
Municipal na última segunda
(15), o prefeito de Iperó encaminhou um projeto de lei
para proibir a comercialização
e o uso de cerol e materiais
cortantes para empinar pipas.
A iniciativa vem ao encontro
de inúmeras solicitações de
moradores para aumentar o
rigor, devido ao risco de acidentes fatais e às ocorrências
que surgem principalmente
em época de férias.
Existe uma Lei municipal vigente, de 2004, que funcionou na época, mas agora se
encontra desatualizada e difícil de ser aplicada, com um
valor de multa pequeno diante dos problemas que o uso
desses materiais pode causar.
A Lei também não possui penalidades à comercialização e
não permite que a Guarda
Civil Municipal (GCM) aplique
as multas.
A nova proposta prevê que os
infratores tenham os objetos
apreendidos, paguem uma

multa de um salário mínimo,
e as infrações praticadas por
menores de idade tenham as
consequências aplicadas aos
pais ou responsáveis legais.
No caso de reincidência a
multa será aplicada em dobro. Ainda de acordo com a
nova proposta, os estabelecimentos que forem autuados
pela venda de cerol ou materiais cortantes poderão ter o
alvará de funcionamento cassado.
As ações de fiscalização serão
realizadas pelos agentes de
Fiscalização e pela Guarda
Civil Municipal (GCM) com talonário próprio para aplicar as
multas. Os valores arrecadados serão destinados a palestras educacionais e campanhas de conscientização contra o uso e comercialização de
materiais cortantes para empinar pipas.
José Daniel Machado, gestor
de Segurança de Iperó, explica que o objetivo não é acabar com a diversão, mas sim
que ela seja feita de forma

responsável. “É importante
que os pais estejam atentos
quando os filhos quando
saem para empinar pipas. A
GCM tem trabalhado bastante e essa nova lei vem para
reforçar as ações em todo o
município, contra quem usa
e quem vende os materiais
cortantes. Não vamos dar trégua. E a população pode continuar ligando e denunciando”, comentou.
“A lei está sendo feita com o
máximo rigor possível. Somos
constantemente cobrados,
junto com a Câmara Municipal, pois o assunto é de extrema importância. Temos
visto acidentes, ainda que
sem vítimas, e por isso é importante ampliar a nossa legislação. É preciso que todos
estejam conscientes. E as penalidades são necessárias,
pois certamente haverá quem
insista em não cumprir as regras”, explicou o prefeito.
DENÚNCIAS: 3266-1617
(Guarda Civil Municipal)
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GEORGE OETTERER

JARDINAGEM

Prefeitura começa a instalar
novos pontos de iluminação

NO ÚLTIMO dia 11, a Prefeitura de Iperó iniciou a instalação de 55 novos pontos de
iluminação na região de George Oetterer. Trata-se da primeira fase de um total de 110 novos pontos que serão instalados em diversas ruas.
De acordo com o cronograma,
receberão os pontos de iluminação as seguintes ruas:
- No bairro Vileta: Projetada
h12, Sérgio Siqueira, Galileia,
Canadá, Benedita Vicentina,
Luiz José da Silva, Canaã, Amá-

lia Maria Joana e Paraná;
- No bairro Jardim Monções:
Catarina Sonia Miller e Fernão
Dias Paes;
- No bairro Jardim Mariita: Aidano Poli.
Vicente Alves Glória mora desde 2003 no Vileta e comemorou a instalação da iluminação
na rua da sua residência. “Há
15 anos moro aqui e a diferença é grande de lá pra cá. Hoje
a gente pode dizer que já mudou bastante e a iluminação na
rua era algo muito esperado.

Essa melhoria com certeza vai
beneficiar todos os moradores,
trazendo mais segurança à noite”, disse.
De acordo com o prefeito, essa
demanda era solicitada há bastante tempo pelos moradores.
“Seguindo o nosso planejamento, a expectativa é que ao
longo de janeiro e fevereiro
seja concluída a primeira fase
com esses primeiros 55 pontos.
Entre fevereiro e março realizaremos a segunda fase com
mais 55”, explicou.

Mutirão Social do Trabalhador
reinicia as atividades

UMA NOVA turma do curso
de Jardinagem, que integra o
programa “Mutirão Social do
Trabalhador”, iniciou as atividades na última segunda (15). São
26 alunos, sendo 19 da área
central e sete de George Oetterer. A aula inaugural aconteceu
na Estação Ambiental, onde os
alunos receberam informações
sobre o regulamento, as regras
e os critérios para participação
no programa.
O “Mutirão Social do Trabalhador” é realizado pela Prefeitura de Iperó, numa parceria entre a Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social
(SADS) e a Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo (SERAT). O curso é oferecido de
forma gratuita aos munícipes
desempregados, em risco social e com dificuldades no acesso ao mercado de trabalho.
Entre os objetivos estão a reintegração social, a qualificação
e a geração de renda, com
foco em preparar os alunos
para o mercado de trabalho.
A duração inicial é de seis me-

ses. Serão oferecidas orientações sobre plantio, implantação e manutenção de jardim,
podas de árvores, operação de
roçadeira costal, motosserra e
motopoda, com aulas teóricas
e práticas. Mensalmente os alunos também participarão de
encontros no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), com atividades para o
fortalecimento de vínculos.
“Desejamos que todos aproveitem essa oportunidade para
adquirir conhecimentos na área
da Jardinagem, pois o curso
oferece um excelente nível de
aprendizado”, comentaram os
secretários de Meio Rural, Ambiente e Turismo e de Assistência e Desenvolvimento Social.
“Temos nos empenhado em
manter o Mutirão Social do
Trabalhador, pois sabemos da
importância para os alunos e
suas famílias. E com isso também damos andamento às
ações na área ambiental em
toda a cidade. Desejo sucesso
a mais essa turma”, ressaltou
o prefeito.
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EDUCAÇÃO

ENSINO SUPERIOR

Vestibular da UNIVESP
acontece neste domingo

O ACESSO para os candidatos inscritos verificarem os locais de prova do vestibular
2018 da UNIVESP foi liberado
no último dia 12.
A consulta é feita pelo site
www.vunesp.com.br/
uvsp1703. A prova será realizada neste domingo (21), a
partir das 14h, e terá duração
de quatro horas. Os portões
das escolas serão abertos às
13h e fechados às 14h.
Informações também podem
ser obtidas pelo DISQUE VUNESP (11 3874-6300). Não haverá envio da convocação pelos Correios, por e-mail ou outros meios.
O candidato realizará a prova
na cidade onde se localiza o
polo do seu curso de primeira
opção.
Em Iperó, 55 candidatos disputarão uma vaga para Engenharia de Computação e 115 para

Pedagogia, cursos que serão
oferecidos no município, com
50 vagas cada. Para realizar o
exame, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto e borracha,
junto a um documento de
identidade original.
O exame terá duas partes, sendo uma redação e uma prova
com 60 questões (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
– 15 questões; Língua Inglesa
– 6 questões; História – 7 questões; Geografia – 7 questões;
Biologia – 5 questões; Química
– 5 questões; Física – 5 questões e Matemática – 10 questões).
O gabarito oficial da prova será
divulgado a partir das 10h do
dia 22 de janeiro, no site
www.vunesp.com.br/
uvsp1703. Ainda pelo site deverão ser apresentados eventuais recursos, cujo prazo será

EJA abre período
de inscrições

de dois dias úteis contados da
divulgação. A lista de classificação geral será divulgada no
dia 14 de fevereiro, após as
14h, também pelo site. A matrícula presencial será realizada nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro.
CONCURSO PARA PROFESSORES DA UNIVESP - As inscrições para o concurso público para contratação por tempo indeterminado vão até as
18h do dia 11 de fevereiro.
São sete vagas para professores doutores nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Matemática e Pedagogia, e para
professores titulares nas áreas
de pós-graduação e pesquisa.
As inscrições são realizadas
pelo site www.univesp.br/concurso-docente. Dúvidas podem
ser esclarecidas pelo e-mail
concurso.docente@univesp.br.

A PARTIR da próximo segunda (22) estarão abertas as
inscrições para a Educação de
Jovens e Adultos (EJA) nas escolas municipais “Prof. Henory
de Campos Góes” e “Prof. Zilma Thibes Mello”. Os interessados devem ir à secretaria de
uma das unidades e levar cópia do RG, cópia da certidão
de nascimento ou casamento,
comprovante de escolaridade,
comprovante de endereço e
uma foto 3x4.
As vagas são para classes de

primeira a oitava séries, no período noturno, com aulas de
segunda a sexta. A idade mínima para participar é de 15
anos. O início das aulas será em
2 de fevereiro.
O atendimento nas secretarias
é feito das 8h às 17h.
Escola Henory - Rua Luiz Rossi,
57 (Jardim Irene). Telefone
3266-1632
Escola Zilma - Avenida Cecy
Monteiro Oetterer, 155 (George Oetterer). Telefone 32669333

TELEVISÃO

Sinal analógico foi
desligado na região

DESDE A última quarta (17),
o sinal analógico de televisão
está desligado em Iperó e outras 84 cidades das regiões de
Campinas, Sorocaba e Jundiaí.
Após o desligamento do sinal
analógico, a programação dos
canais abertos é transmitida
apenas pelo sinal digital.
Para continuar assistindo à programação, todas as residências precisam estar com o aparelho de televisão preparado
com conversor, que pode ser
embutido na TV ou externo,
além de uma antena digital. Os
equipamentos podem ser en-

contrados no varejo local e são de fácil instalação. Quem não estiver
preparado para receber
o sinal digital ficará sem
ver TV.
As famílias de baixa renda atendidas pelo Governo Federal devem verificar se têm direito a receber um dos mais de
600 mil kits gratuitos, com antena digital e conversor e controle remoto. A população
deve
acessar
o
site
sejadigital.com.br/kit ou ligar
gratuitamente para o número
147 com o NIS (Número de
Identificação Social) em mãos.
Se o nome estiver na lista, é só
escolher o dia, horário e local
para retirar os equipamentos
que permitem que televisores
antigos tenham acesso ao sinal digital.
Mais informações: ligue gratuitamente para 147 ou acesse
sejadigital.com.br

