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ATOS OFICIAIS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N.º 001/2018
GABARITO PRELIMINAR
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, coordenada pela
Comissão Permanente Organizadora de
Processos Seletivos e Concursos Públi-

cos, nomeada através da Portaria n.º
34, de 15 de janeiro de 2018, torna
público para conhecimento dos interessados, o GABARITO PRELIMINAR DA
PROVA OBJETIVA DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/
2018, realizada no dia 18 de fevereiro
de 2018.

Iperó, 19 de fevereiro de 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Saúde, informa que realizará a
1ª Audiência Pública de 2018, referente ao 3º Quadrimestre de 2017.
A audiência acontecerá em 28 de fevereiro de 2018, às 15h, na Câmara Municipal de Iperó, à rua Raul Benedito
Guazelli, nº 45, Centro.
Secretaria de Saúde
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Administração e
Finanças, comunica que fará realizar no
próximo dia 27 de Fevereiro, a partir
das 16:00 hs., nas dependências da
Câmara Municipal, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação dos Relatórios de
Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2017, conforme dispõe o
Parágrafo 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

neste ato pelo Senhor Fernando Moreira Redini, portador do RG n.º
28.869.580-x e inscrito no CPF sob o
n.º 218.519.368-66, pelo presente instrumento, resolvem, de comum acordo, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato 001/2017, referente
à prestação de serviços de obtenção e
manutenção de isenção de tarifas de
pedágio segundo portaria ARTESP para
a Câmara Municipal de Iperó, de acordo com as seguintes disposições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Nos termos
do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal
n.º 8.666/93, fica prorrogado por 12
(doze) meses o prazo de vigência da
avença referida.
CLÁUSULA SEGUNDA – O presente
instrumento terá sua vigência de 08 de
janeiro de 2018 até 08 de janeiro de
2019.
CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do contrato originário permanecem inalteradas.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Iperó, _________de 2018.

1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
001/2017, ORIGINADO DA DISPENSA 002/2017 E PROCESSO 005/2017
– DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ E FERNANDO MOREIRA REDINI MEI.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ/
SP, já qualificada no processo 005/
2017, Contrato 001/2017, neste ato
representada por seu Presidente, eleito
para o biênio 2017/2018, o Senhor Sérgio Poli Simon, portador do RG n.º
23.162.122-X e inscrito no CPF sob o
n.º 152.926.298-47, e a EMPRESA
FERNANDO MOREIRA REDINI MEI.,
também já qualificada nos autos do
processo supracitado, representada

CONTRATANTE – CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA – FERNANDO
MOREIRA REDINI MEI.
Testemunhas:
Nome.................................................
CPF...................................................
Nome...............................................
CPF..................................................
3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
002/2015, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 E PROCESSO 008/2015 – DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ E
MARCELO PADOVAN
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ/
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SP, já qualificada no processo
008/2015, Contrato 002/2015,
neste ato representada por seu
Presidente, eleito para o biênio
2017/2018, o Senhor Sérgio
Poli Simon, portador do RG n.º
23.162.122-X e inscrito no CPF
sob o n.º 152.926.298-47, e
MARCELO PADOVAN, já qualificado nos autos do processo
licitatório em epígrafe, pelo
presente instrumento, resolvem, de comum acordo, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA
do Contrato 002/2015, referente à prestação de serviços
de lavagem semanal simples
dos veículos do Poder Legislativo Municipal, de acordo com
as seguintes disposições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Nos
termos do inciso II, do artigo
57, da Lei Federal n.º 8.666/93,
e conforme disposição expressa contida na cláusula sexta do
contrato originário, fica prorrogado por 12 (doze) meses
o prazo de vigência da avença
referida.
CLÁUSULA SEGUNDA – As
demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em
04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Iperó, _________de 2018.
CONTRATANTE – CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADO – MARCELO
PADOVAN
Testemunhas:
Nome.................................................
CPF...................................................
Nome...............................................
CPF..................................................
5.º TERMO ADITIVO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 004/2013, ORIGINADO DO CONVITE 001/2013 E
PROCESSO LICITATÓRIO
001/2013 – DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ E A EMPRESA ALEIDE TRINDADE LIMA
- ME.
A CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ/SP, já qualificada no
processo licitatório 001/2013,
Contrato 004/2013, neste ato
representada por seu Presidente, eleito para o biênio 2017/
2018, o Senhor Sérgio Poli Simon, portador do RG n.º
23.162.122-X e inscrito no CPF
sob o n.º 152.926.298-47, e a
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empresa ALEIDE TRINDADE
LIMA – ME., também já qualificada nos autos do processo
licitatório supracitado, representada neste ato pela Senhora Aleide Trindade Lima, RG n.º
33.389.076-0 e inscrita no CPF
sob o n.º 248.840.678-35, conforme consta em seu ato constitutivo, pelo presente instrumento, resolvem, de comum
acordo, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato, referente à prestação de
serviços continuados de manutenção predial preventiva e
corretiva, por meio de execução que compreenderaì: o fornecimento de serviços; o fornecimento de todo o material,
de todos os insumos, de todo
o ferramental e de todos os
equipamentos necessários e
adequados à perfeita execução
de todos os serviços de manutenção predial necessários nas
dependências da Câmara Municipal de Iperó, conforme especificações contidas no Edital
do Convite n.º 001/2013, de
acordo com as seguintes disposições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Nos
termos do inciso II, do artigo
57, da Lei Federal n.º 8.666/93,
e conforme disposição expressa contida na cláusula sexta do
contrato originário, fica prorrogado por 12 (doze) meses
o prazo de vigência da avença
referida.
CLÁUSULA SEGUNDA – As
demais cláusulas do contrato
permanecem inalteradas.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em
04 (quatro) vias de igual teor e
forma, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Iperó, _________de 2018.
CONTRATANTE – CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA – ALEIDE
TRINDADE LIMA - ME
Testemunhas:
Nome.................................................
CPF...................................................
Nome...............................................
CPF..................................................
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 020/2018 - Nomeia a Sr.ª Paloma Gisele Biller, RG: 41.692.956-5 (Assessor Parlamentar) referência
“D”, concede uma cesta básica ou um crédito alimentação
com entrega mensal e lota no

Gabinete do Vereador Valter
Rodrigues Vieira.

888, de 21 de janeiro de 2016
que “Autoriza o Poder Execu-

Portaria n.º 020/2018 Publicada e registrada nesta secretaria em 16 de fevereiro de 2018.

tivo de Iperó a firmar convênio
com a União Federal, por meio
da Justiça Eleitoral, e dá outras
providências.”;

Sergio Poli Simon
Presidente
PORTARIA Nº 62, DE 21
DE FEVEREIRO DE 2018.
“Dispõe sobre a cessão de
servidora que especifica
para prestar serviços junto
a 369ª Zona Eleitoral de
Boituva.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no
artigo 2º da Lei Municipal nº

CONSIDERANDO a requisição
do Juízo da 369ª Zona Eleitoral - Boituva em razão da autorização expedida pelo E. Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo;
RESOLVE
Art. 1º. Fica cedida a servidora
Sra. ELDA REGINA LILISCHKIES, ocupante do cargo efetivo
de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, portadora da Cédula de
Identidade nº 12.431.586, PIS
nº 12021648208, para prestar
serviços junto a 369ª Zona Eleitoral de Boituva, Estado de São
Paulo, conforme requisição
constante do Ofício nº 06/2018

cuja cópia faz parte integrante
deste ato.
Art. 2º. A cessão prevista no
artigo 1º não acarretará prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo que ocupa a
servidora.
Art. 3º. Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 21 DE
FEVEREIRO DE 2.018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 21 de fevereiro de 2.018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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600 CASAS

ESTAÇÃO GEORGE OETTERER

Residencial Jardim Nova Bacaetava
chega à fase final de registro

EM REUNIÃO na manhã
desta quarta (21), entre o prefeito de Iperó e os diretores da
empresa Ecovita Incorporadora
e Construtora Ltda, Elaine Simões e Artur Sampaio, ficou
definido que no dia 24 de março acontecerá o lançamento
oficial da casa modelo do residencial Jardim Nova Bacaetava.
A construção da casa começa
na próxima segunda (26) ao
lado do paço municipal. O imóvel será utilizado pela empresa
para a assinatura dos contratos, atualização dos cadastros
e atendimentos aos munícipes.
Posteriormente, ficará para a
Prefeitura e será destinado a
um serviço público.

O empreendimento está em
fase final de registro, aguardando a publicação. A Caixa
Econômica Federal, que é a
responsável pelo financiamento dos imóveis, também já
emitiu a aprovação prévia, cujas obras serão executadas pela
Ecovita.
O Jardim Nova Bacaetava ficará numa área de 270,5 mil
metros quadrados nas proximidades do bairro Bacaetava. O
contrato para garantir a execução da infraestrutura do loteamento foi assinado no início de 2017.
De acordo com o projeto serão 600 residências com dimensão de 44,04 metros qua-

drados e custo de R$ 122 mil.
O subsídio do governo federal
para a aquisição desses imóveis
poderá chegar a R$ 30 mil para
os casos cuja renda familiar
(soma das rendas dos moradores de um mesmo domicílio) se
enquadra na faixa de até um
salário mínimo e meio.
Acima dessa faixa salarial o
subsídio será concedido de
acordo com a renda comprovada.
Além das residências, serão realizadas obras para a abertura
das vias, rede de distribuição de
água, rede de coleta de esgoto, rede de distribuição de
energia elétrica e iluminação
pública, guias e sarjetas e condições de acesso a pessoas com
deficiência, pavimentação asfáltica, rede de coleta de águas
pluviais, arborização das vias,
sistemas de lazer e passeios
públicos e sistema de sinalização de trânsito.
“O Jardim Nova Bacaetava é o
maior projeto habitacional da
história da cidade e vem ao
encontro da demanda habitacional existente no município
atualmente. Estamos trabalhando neste projeto desde
2014 e, tão logo sejam iniciadas as obras no loteamento, a
conclusão deverá ocorrer em
até 18 meses. É uma grande
conquista para o município”,
destacou o prefeito.

Novo prédio da
escola é inaugurado

NA ÚLTIMA quinta (15) foi
realizado o evento oficial de
inauguração do novo prédio da
Escola Estadual “Estação George Oetterer”, em George Oetterer. A construção da nova
sede da escola foi possível graças a um convênio firmado
entre a Prefeitura de Iperó, a
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e o
Governo do Estado, por meio
da Secretaria Estadual de Educação, cuja assinatura ocorreu
em maio de 2013, no valor de
R$ 3,18 milhões.
Estiveram presentes o prefeito
e o vice-prefeito de Iperó, o
secretário estadual de Educação, José Renato Nalini, o dirigente regional de Ensino, Claudemir Braz de Campos, a diretora da escola, Ana Lúcia de
Lima Beluchi, secretários municipais, vereadores, funcionários e alunos da unidade escolar e a comunidade.
De acordo com José Roberto
Nalini, é prazeroso quando se

entrega uma escola
que é fruto do trabalho da comunidade.
“Aprender é uma
missão permanente.
A escola é o lugar,
por excelência, onde
as pessoas crescem. É
onde o conhecimento está disponível e
acessível. A missão da
escola é despertar a curiosidade nos alunos e nas suas famílias. Iperó está de parabéns por
entregar uma obra como esta.
Cuidem bem desta escola”, comentou durante o evento.
O prefeito destacou a importância da entrega oficial do
novo prédio. “É muito gratificante participar deste momento e agradeço a presença de
todos. Foi uma grande luta
desde o início para conseguirmos os recursos, a definição do
local, depois os procedimentos
da licitação, até chegar à realização e entrega da obra. Com
a ajuda de todos conseguimos
vencer os problemas encontrados e a escola hoje está funcionando, atendendo a demanda do bairro. É uma conquista
bastante significativa para a
Educação em Iperó, para a comunidade e para o município
como um todo. Parabéns, sucesso a todos e contem sempre com a Prefeitura”, ressaltou o prefeito.
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CONCURSOS PÚBLICOS

Número de inscritos
atinge recorde

NA ÚLTIMA segunda (19)
foi encerrado o período de inscrições para os Concursos Públicos 01/2018, 02/2018 e 03/
2018. Nesta quarta (21), a
empresa Sigma Assessoria divulgou a quantidade de inscritos para as provas, sendo o
total de 6.775 pessoas. É um
recorde entre os certames já

realizados pela Prefeitura de
Iperó.
Para o Concurso Público nº 01/
2018, com as oportunidades
para Advogado, Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, Enfermeiro e Farmacêutico, foram 2.722 inscritos. Já para o
Concurso Público nº 02/2018,
com as oportunidades para

Reunião entre Prefeitura e
Marinha define estratégias
Coordenador Pedagógico, Diretor de escola, Professor de Educação Infantil, Professor
de Ensino Fundamental I e Professor de
Ensino Fundamental II
(Artes, Ciências, Ed.
Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português), foram 3.857 inscritos. E
para o Concurso Público nº 03/2018, com
as oportunidades para
Educador da Casa de
Acolhimento, foram
196 inscritos.
As provas estão previstas para
os dias 4 e/ou 11 de março,
realizadas em horário e local
que ainda serão divulgados.
Para o cargo de educador da
Casa de Acolhimento, os aprovados também passarão por
um teste psicológico de caráter eliminatório antes de iniciarem os trabalhos.

OPORTUNIDADES

Fundo Social abre inscrições
para diversos cursos
renda atuais. O atendimento para as inscrições
nos dias 21 e 22 será feito das 9h às 12h e das
13h30 às 15h30. Os cursos terão início na próxima segunda (26) com o
seguinte cronograma:
Segundas-feiras: Assistente de cabeleireiro (das 8h
às 11h30)
Terças-feiras: Artesanato
em EVA (das 8h30 às
10h30)
Terças-feiras: Costura
(das 13h30 às 15h30)
Terças-feiras: Pintura em
tecido (das 14h30 às 16h)
Quartas-feiras: Corte Design (das 13h às 15h30)
Quartas-feiras: Artesanato em feltro (das 14h às
ENTRE OS dias 21 e 22 estarão abertas as inscrições para
os cursos promovidos pelo Fundo Social de Solidariedade de
Iperó. As oportunidades são
para Assistente de cabeleireiro,
Artesanato em EVA, Costura,
Pintura em tecido, Corte De-

sign, Artesanato em feltro e
Crochê.Para participar é preciso ser maior de 18 anos, morar em Iperó há pelo menos um
ano e estar inscrito no Cadastro Único. Os interessados deverão apresentar RG, CPF,
comprovante de endereço e de

16h)
Quintas-feiras: Costura (das
13h às 15h30)
Quintas-feiras: Crochê (das 13
às 14h30)
O Fundo Social fica na rua Costa e Silva, 175. Mais informações: 3266-1198

DURANTE reunião realizada
na última segunda (19), em São
Paulo, foram definidas estratégias para a aprovação da minuta do convênio que será firmado para colocar em operação o hospital de Iperó. A minuta foi readequada a pedido
da Consultoria Jurídica da
União (CJU) e aguarda o parecer para que o convênio possa
ser assinado pela Prefeitura de
Iperó e Marinha do Brasil.
O encontro contou com a presença de representantes da Prefeitura de Iperó e da Marinha
do Brasil, que traçaram ações
estratégicas visando agilizar o
processo de aprovação da nova
minuta. Ainda durante a reunião ficou acertado que haverá um encontro entre os advogados da Marinha do Brasil e
da Consultoria Jurídica da

União, para que sejam despachadas de forma presencial as
alterações solicitadas, evitando
assim novo trâmite burocrático.
“Em conjunto com a Marinha
do Brasil fizemos todas as readequações solicitadas pela CJU.
Esse encontro entre os advogados da Marinha do Brasil e
da CJU será bastante positivo
e nos dará a possibilidade de
assinar e iniciar o convênio o
quanto antes”, comentou o
prefeito.
Entre as readequações solicitadas pela CJU estão os termos
do contrato, que mudaram em
virtude da atualização da Portaria 424/2016 para a 451/
2017. Esse documento estabelece as normas relativas às
transferências de recursos da
União por meio de convênios
e contratos de repasse.
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FEBRE AMARELA

VISCONDE DE PORTO SEGURO

Mutirão vacina mais
de duas mil pessoas

NO ÚLTIMO sábado (17),
durante a intensificação da vacinação contra a Febre amarela, 2156 pessoas foram vacinadas nos 14 postos volantes instalados em Iperó. Desde as primeiras horas da manhã os iperoenses procuraram os locais
de vacinação para receber a
imunização contra a doença.
Até maio, a expectativa é que
sejam vacinadas 22 mil pessoas no município.
A ação faz parte das medidas
preventivas da Secretaria Estadual de Saúde para a região de
Sorocaba.
Crianças de nove meses a dois

anos de idade receberão a dose
padrão da vacina. Quem for
viajar para países que exigem
a vacinação, deverá apresentar
o passaporte ou visto que comprove a viagem internacional,
para que receba a dose padrão
da vacina e possa solicitar posteriormente o Certificado Internacional de Vacinação.
Também integrando as estratégias preventivas, no próximo
sábado (24) será realizado o
“Dia D” de vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo uma iniciativa
da Secretaria Estadual de Saúde. Além das quatro UBSs de

Exposição percorrerá
o município
Iperó, haverá dois postos volantes de vacinação em George Oetterer, sendo um na Escola Municipal “Marinheiro
Mariz e Barros” e um ao lado
da Igreja Ressurreição e Vida
(próximo ao Supermercado
Correia no bairro Vileta). Para
a vacinação o paciente deve
apresentar preferencialmente a
caderneta de vacinação.
Até o momento não houve
casos da doença em Iperó. Importante ressaltar que entre
2009 e 2010 houve um mutirão de vacinação contra a Febre Amarela no município e
quem tomou a vacina nesse
período já está imunizado e
não precisará de nova dose.
Durante a semana as UBSs
também realizam a vacinação.
Confira o cronograma:
UBS Centro
Terças e sextas-feiras:
início às 8h
UBS Jardim Vitorino
Segundas e quartas-feiras:
início às 8h
UBS George Oetterer
Terças e quartas-feiras:
início às 8h
UBS Bacaetava
Quintas-feiras: início às 8h

CAPACITAÇÃO

SERAT abre inscrições
para cursos

A SECRETARIA de Meio
Rural, Ambiente e Turismo (SERAT) está com inscrições aber-

tas para os cursos de Pedreiro
(14 vagas) e Feirante (20 vagas), realizados em parceria

com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).
Os interessados devem ter no
mínimo 18 anos de idade. Para
a inscrição é necessário apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço, além de
telefone para contato. As inscrições seguem até o próximo
dia 28 e são realizadas das 8h
às 16h na sede da SERAT.
O curso de Feirante será realizado entre março e dezembro,
com três dias de aulas por mês.
Já o curso de Pedreiro será realizado em quatro módulos,
com quatro dias de aulas por
módulo.
Mais informações: 3266-3694
(SERAT – falar com Manoel)

POR MEIO de uma parceria
entre a Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), a Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes (SECE) e o
Instituto Martius Staden de Ciências, Letras e Intercâmbio
Cultural Brasileiro-Alemão, a
partir do próximo dia 22 a exposição itinerante sobre a vida
e a obra de Francisco Adolfo
de Varnhagen – o Visconde de
Porto Seguro – percorrerá vários pontos do município.
Ao todo, são 13 painéis que
contam a trajetória do historiador que nasceu em São João
de Ipanema – hoje sede da Floresta Nacional de Ipanema –
em 17 de fevereiro de 1816,
estudou no Real Colégio da
Luz, em Lisboa, e posteriormente ingressou na Academia
de Marinha.
A extensa obra de Varnhagen
inclui, entre os mais importantes escritos, “O descobrimento do Brasil”, “O Caramuru
perante a história”, “Tratado
Descritivo do Brasil em 1587”,
“História completa das lutas
holandesas no Brasil”, “Épicos

brasileiros”, “Florilégio da poesia brasileira”, “Amador Bueno”, “Cancioneiro” e “Literatura dos livros de cavalaria”.
Considerado um dos maiores
historiadores brasileiros, passou à posteridade como o “Pai
da História do Brasil”. É o patrono da cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras.
Confira o calendário:
22 e 23 de fevereiro - Escola
Municipal “Dona Elisa Moreira
dos Santos”
26 e 27 de fevereiro - Escola
Municipal “Prof. Henory de
Campos Goés”
28 de fevereiro e 1 de março Escola Municipal “Prof. Pedrina de Campos Pedrozo Rosa”
5 a 9 de março – Terminal rodoviário
12 a 14 de março - Câmara
Municipal de Iperó
19 a 23 de março - Prefeitura
Municipal de Iperó
26 e 27 de março - Escola
Municipal “Prof. Zilma Thibes
Mello”
3 e 4 de abril - Escola Municipal “Francisco Adolfo de Varnhagen”

