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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 947, DE 22 DE
JUNHO DE 2018.

CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS

“Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e
execução da Lei
Orçamentária do
Município para o exercício
de 2.019 e dá outras
providências”.

Art. 3º. As metas de resultados fiscais do Município para o
exercício de 2019 são as estabelecidas no Anexo de Metas
Fiscais, integrante desta Lei,
desdobrado em:
I - Demonstrativo - Riscos Fiscais e Providências;
II - Demonstrativo I - Metas
Anuais;
III - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
IV - Demonstrativo III - Metas
Fiscais Atuais Comparadas com
as Fixadas nos Três Exercícios
Anteriores;
V - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
VI - Demonstrativo V - Origem
e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VII - Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias
do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - (não se
aplica ao Município de Iperó);
VIII - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
IX - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estabelece, nos
termos do artigo 165, § 2º da
Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre
as alterações na legislação tributária.
Parágrafo único. Além das
normas a que se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a
autorização para o aumento
das despesas com pessoal de
que trata o artigo 169, § 1º,
da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na
Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.
CAPÍTULO II
DAS METAS E
PRIORIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
Art. 2º. As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2019
são as especificadas no Anexo
de Metas e Prioridades (Anexos V e VI – Planejamento Orçamentário LDO), integrante
desta Lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, não
se constituindo em limite à programação da despesa.
Parágrafo único. As metas e
prioridades de que trata este
artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária e
pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO IV
DOS RISCOS FISCAIS
Art. 4º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de
afetar as contas públicas estão
avaliados no Anexo de Riscos
Fiscais, integrante desta Lei,
detalhado no Demonstrativo
de Riscos Fiscais e Providências, no qual são informadas as
medidas a serem adotadas pelo
Poder Executivo caso venham
a se concretizar.
Parágrafo único. Para fins
deste artigo, consideram-se
passivos contingentes e outros
riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência
será confirmada somente pela
ocorrência ou não de um ou
mais eventos futuros, que não
estejam totalmente sob controle do Município.
CAPÍTULO V
DA RESERVA DE
CONTINGÊNCIA

Art. 5º. A Lei Orçamentária
conterá reserva de contingência para atender a possíveis
passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§1º. A reserva de contingência
será fixada em no máximo 1%
(um por cento) da receita corrente líquida e sua utilização
dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
§2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de
contingência não precisará ser
utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo
poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para
outros fins.
CAPÍTULO VI
DO EQUILÍBRIO DAS
CONTAS PÚBLICAS
Art. 6º. Na elaboração da Lei
Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará
ou preservará o equilíbrio das
finanças públicas, por meio da
gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem
prejuízo do cumprimento das
vinculações constitucionais e
legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços
públicos, tudo conforme os
objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual
vigente para o exercício de
2019.
CAPÍTULO VII
DA PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA,
CRONOGRAMA MENSAL
DE DESEMBOLSO,
METAS BIMESTRAIS DE
ARRECADAÇÃO E
LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 7º. Até 30 (trinta) dias
após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo
estabelecerá a programação
financeira e o cronograma
mensal de desembolso, de
modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas.
§1º. Integrará essa programação, as transferências do tesouro municipal para os órgãos da
administração indireta e destes
para o tesouro municipal.

§2º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o
Legislativo fará parte da programação financeira, devendo
ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia
20 (vinte) de cada mês.
Art. 8º. No prazo previsto no

caput do artigo 7º, o Poder
Executivo e as suas entidades
da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando
pertinente, das medidas de
combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a
cobrança da dívida ativa, bem
como, da evolução do montante dos créditos tributários e não
tributários passíveis de cobrança administrativa.
§1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento
de cada bimestre, frustração na
arrecadação de receitas capaz
de comprometer a obtenção
dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de
Metas Fiscais, por atos a serem
adotados nos trinta dias subseqüentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades
da Administração Indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.
§2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo,
para as providências deste, o
correspondente montante que
lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da
devida memória de cálculo.
§3º. Na limitação de empenho
e movimentação financeira,
serão adotados critérios que
produzam o menor impacto
possível nas ações de caráter
social, particularmente nas de
educação, saúde e assistência
social.
§4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimen-

tação financeira as despesas
destinadas ao pagamento do
serviço da dívida e de precatórios judiciais.
§5º. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a
frustração de arrecadação de
receitas verificada não as afete
diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos
porcentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino as
decorrentes de outros recursos
vinculados.
§6º. A limitação de empenho
e movimentação financeira
também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendose ao que dispõe o artigo 31
da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
§7º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados
fiscais programados e a limitação de empenho enquanto
perdurar essa situação, nos termos do disposto no artigo 65
da Lei Complementar Federal
nº 101/2000.
§8º. A limitação de empenho
e movimentação financeira
poderá ser suspensa, no todo
ou em parte, caso a situação
de frustração na arrecadação
de receitas se reverta nos bimestres seguintes.
CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM
PESSOAL
Art. 9º. Desde que respeitados
os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000,
fica autorizado o aumento da
despesa com pessoal para:
I - Concessão de vantagem ou
aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estruturas de carreiras;
II - Admissão de pessoal ou
contratação a qualquer título.
§1º. Os aumentos de despesa
de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
I - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
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II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do
caput deste artigo;
III - No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29-A da
Constituição Federal.
§2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que
trata o artigo 22, parágrafo
único, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada, salvo:
I - No caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da
Constituição Federal;
II - Nas situações de emergência e de calamidade pública;
III - Para atender às demandas
inadiáveis de atenção básica da
saúde pública;
IV - Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino;
V - Nas demais situações de
relevante interesse público,
devida e expressamente autorizadas pelo respectivo Chefe
do Poder.
CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS
Art. 10. A Lei Orçamentária
não consignará recursos para
início de novos projetos se não
estiverem adequadamente
atendidos os em andamento e
contempladas as despesas de
conservação do patrimônio
público.
§1º. A regra constante do caput aplica-se no âmbito de
cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.
§2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos
cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível
com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.
CAPÍTULO X
DO ESTUDO DE IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
Art. 11. Para os fins do disposto no artigo 16, § 3º, da Lei
Complementar Federal nº 101/
2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição
de bens ou de serviços e com
a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação
estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do artigo
24, da Lei Federal nº 8.666, de
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21 de junho de 1993.
CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS
Art. 12. Para atender ao disposto no artigo 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 101/2000, os chefes dos
Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de
contabilidade e orçamento
para, com base nas despesas
liquidadas, apurar os custos e
avaliar os resultados das ações
e dos programas estabelecidos
e financiados com recurso dos
orçamentos.
Parágrafo único. Os custos
apurados e os resultados dos
programas financiados pelo
orçamento serão apresentados
em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo.
CAPÍTULO XII
DA TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS A PESSOAS
FÍSICAS E A PESSOAS
JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO E
PRIVADO
Art. 13. Observadas as normas
estabelecidas pelo artigo 26 da
Lei Complementar Federal nº
101/2000, para dar cumprimento aos programas e às
ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica
o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da Administração.
Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste
artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser
destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa
jurídica.
Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos,
por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde
que observadas as seguintes
exigências e condições, dentre
outras porventura existentes,
especialmente as contidas na
Lei Federal nº 4.320/64, na Lei
Federal 13.019/15 (com suas

alterações) e as que vierem a
ser estabelecidas pelo Poder
Executivo:
I - Apresentação de programa
de trabalho a ser proposto pela
beneficiária ou indicação das
unidades de serviço que serão
objeto dos repasses concedidos;
II - Demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o
órgão concessor, em relação a
sua aplicação direta;
III - Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à
compatibilização e adequação
aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
IV - Vedação à redistribuição
dos recursos a outras entidades,
congêneres ou não;
V - Apresentação da prestação
de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e
condições fixados na legislação
e inexistência de prestação de
contas rejeitada;
VI - Justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário

artigo.

§1º. Para habilitar-se ao recebimento de auxílio, subvenção
social ou contribuição, a entidade deverá apresentar declaração de regular funcionamento, emitida no exercício de
2018 por autoridade local e
comprovar a regularidade do
mandato de sua diretoria.

Parágrafo único. Os repasses
previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes
da própria Lei Orçamentária
Anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares
e especiais, autorizados em lei,
e dos créditos adicionais extraordinários.

§2º. A entidade beneficiada
com os recursos públicos previstos no caput, submeter-se-á
à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o fiel cumprimento dos objetivos para os quais recebeu os
recursos.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se
estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou
congêneres; se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada
esta no caso de competências
concorrentes com outros municípios, com Estado e com a
União.

§3º. Fica vedada a celebração
de convênio com entidade em
situação irregular no Município,
em decorrência de transferência feita anteriormente.
§4º. A transferência de recursos a título de “subvenções sociais”, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, atenderá as
entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades
de natureza continuada nas
áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura.
§5º. As “contribuições” somente serão destinadas as entidades sem fins lucrativos que
não atuem nas áreas de que
trata o parágrafo quarto deste

§6º. A transferência de recursos a título de “auxílios”, previstos no art. 12, § 6º, da Lei
Federal nº 4.320/64, somente
poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de
atendimento direto e gratuito
ao público.
Art. 15. Visando à realização
e ao atendimento de atividades estabelecidas nos programas governamentais do Município, o Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades sem fins lucrativos, para,
em seu nome, prestarem serviços à população, em conformidade com o estabelecido no
artigo 116 da Lei Federal nº
8.666/93.
Art. 16. As transferências financeiras a outras entidades
da Administração Pública Municipal serão destinadas ao
atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios
para sua realização.

CAPÍTULO XIII
DAS ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
E DA RENÚNCIA DE
RECEITAS
Art. 18. Nas receitas previstas
na Lei Orçamentária Anual
poderão ser considerados os
efeitos das propostas de alterações na legislação tributária,
inclusive quando se tratar de
projeto de lei que esteja em
tramitação na Câmara Municipal.

Art. 19. O Poder Executivo
poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo
sobre alterações na legislação
tributária, especialmente sobre:
I - Instituição ou alteração da
contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
II - Revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos
serviços prestados;
III - Modificação nas legislações
do imposto sobre serviços de
qualquer natureza, imposto
sobre a transmissão inter vivos
de bens imóveis e de direitos a
eles relativos, imposto sobre a
propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de
tornar a tributação mais eficiente e mais justa;
IV - Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e
arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das
obrigações tributárias, além da
racionalização de custos e recursos em favor do Município
e dos contribuintes.
Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da
qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar
Federal nº 101/2000 e após a
juntada, aos respectivos processos, dos documentos ou informações que comprovem o
atendimento do disposto no
caput do referido dispositivo,
bem como do seu inciso I ou II.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. O Poder Executivo
poderá, mediante decreto,
transpor, remanejar, transferir
ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e
entidades, bem como de alterações de suas competências
ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de
programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o
respectivo detalhamento por
grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.
Parágrafo único. As transposições, transferências ou rema-
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nejamentos não poderão resultar em alteração dos valores
das programações aprovadas
na Lei Orçamentária de 2019
ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação
funcional e do programa de
gestão, manutenção e serviço
ao Município ao novo órgão.
Art. 22. Em cumprimento ao
que dispõe expressamente o
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, ficam autorizadas as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na
mesma categoria de programação.
Art. 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras
agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.
Art. 24. A Câmara Municipal
elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto
de 2018.
§1º. O Executivo encaminhará
à Câmara Municipal, até trinta
dias antes do prazo fixado no
caput, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2018 e 2019, inclusive
da receita corrente líquida,
conforme estabelece o artigo
12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§2º. Os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de
dotações do Legislativo serão
abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no
prazo de até três dias úteis,
contados da solicitação daquele Poder.
Art. 25. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto
de Lei Orçamentária de 2019
até o dia 31 de dezembro de
2018, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei, na base mensal
de 1/12 (um inteiro e doze
avos) do valor previsto em cada
ação constante da proposta
original.
§1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei
Orçamentária a utilização dos
recursos autorizada neste arti-
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go.
§2º. Na execução das despesas liberadas na forma deste
artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei
Orçamentária de 2018 para fins
do cumprimento do disposto
no artigo 16 da Lei Complementar Federal 101/2000.
§3º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas
ao projeto de lei dos orçamentos no Poder Legislativo e do
procedimento previsto neste
artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do
Poder Executivo, após a publicação da Lei Orçamentária.
§4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de
que tratam os artigos 6º e 7º
serão efetivadas até o dia 31
de janeiro de 2019.
Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do
exercício de 2019 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais
de aplicação de recursos nas
áreas da educação e da saúde.

Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 06.07.2018
HORÁRIO: 09h30min
ENFERMEIRO – Classificado
de nº 05º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 03 de Julho de 2018.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

Art. 27. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 22 DE
JUNHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 22 de junho de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Saúde, comunica a convocação
para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 045/18 Fica suspenso, parcialmente o expediente na Câmara Municipal de
Iperó, no dia 02/07/2018 das
10h30min às 14h30min.
Portaria Nº 046/18 - Fica suspenso, parcialmente o expediente na Câmara Municipal de
Iperó, sem intervalo para almoço no dia 06/07/2018 – sextafeira das 13h às 17h.
Portaria Nº 047/18 - Concede férias ao funcionário Sr.
Cláudio José Ribeiro Lemos,
RG: 22.012.859-5, (Motorista)
referência “G”, no período de
12/07/2018 a 31/07/2018, sendo 1/3 (um terço) convertido
em abono pecuniário.
Portaria n.º 045/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 29 de junho de 2018.
Portarias n.ºs 046 e 047/2018 Publicada e registrada nesta
secretaria em 04 de julho de
2018
Sérgio Poli Simon
Presidente

DECRETO Nº 1.806, DE
2 DE JULHO DE 2.018.
“Fixa expediente
diferenciado nos dias de
jogos da Seleção Brasileira
na Copa do Mundo de
Futebol e dá outras
providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira na
Copa do Mundo de Futebol de
2018, a realizar-se na Rússia;
CONSIDERANDO que, no horário da realização dos jogos
disputados pela Seleção Brasileira, todas as atenções estarão voltadas para esse evento;
e
CONSIDERANDO, contudo,
que o fechamento das repartições públicas municipais nos
dias de jogos deve ser realizado sem redução das horas de
trabalho semanal a que os servidores públicos municipais estão sujeitos nos termos da legislação própria a fim de evitar
prejuízos aos munícipes;
CONSIDERANDO, por fim, a
classificação da Seleção Brasileira para as quartas de final e,
em caso de eventual classificação para a semifinal;
DECRETA
Art. 1º. Nos dias previstos para
os jogos da Seleção Brasileira,
nas quartas de final e, em caso
de eventual classificação para
a semifinal, da Copa do Mundo de Futebol de 2018 que
ocorrerão em dias úteis, o expediente das repartições públicas municipais se realizará da
seguinte forma:
I - Dia 6 de julho, Sexta-feira - Expediente encerrará às 14
horas e 30 minutos; e
II - Dia 10 de julho, Terça-feira - Expediente encerrará às 14
horas e 30 minutos, caso seja
classificada.
Parágrafo único. O expediente previsto no artigo 1º não se
aplica às repartições públicas
que executam serviços essenciais e de funcionamento ininterrupto.
Art. 2º. As horas não trabalhadas nos dias especificados no
artigo anterior deverão ser
compensadas, conforme conveniência do responsável pelo

setor ou departamento em que
o funcionário exerça suas atividades.
Parágrafo único. A não compensação das horas de trabalho acarretará os descontos
pertinentes ou, se for o caso,
falta ao serviço no dia sujeito à
compensação.
Art. 3º. Caberá às autoridades competentes de cada
Secretaria Municipal fiscalizar
o cumprimento das disposições do presente Decreto.
Art. 4º. O horário de funcionamento das Unidades Escolares será estabelecido através de
Resolução da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.
Art. 5º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
2 DE JULHO DE 2.018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 2 de julho de 2.018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.807, DE
2 DE JULHO DE 2018.
“Dispõe sobre a
divulgação à eventuais
interessados da relação de
pessoas físicas habilitadas
a receber títulos de
propriedade do
loteamento denominado
‘Casas da Ferrovia’.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais; e
CONSIDERANDO o disposto
artigo 12° da Lei Complementar n° 125, de 10/12/2015 (alterada pela Lei Complementar
nº 130, de 05/12/2016);
DECRETA
Art. 1º. Ficam habilitadas a receber os títulos de propriedade do loteamento denominado Casas Ferrovia, conforme
matrícula, lote, quadra, rua,
metragem e beneficiário, as
pessoas físicas abaixo indicadas:
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Parágrafo único. A relação
constante do artigo 1º é baseada nos procedimentos administrativos de cada lote devidamente avaliados pela Comissão
de Regularização Fundiária
Municipal e homologados pelo
Chefe do Poder Executivo, nos
termos da Lei nº 125, de 10 de
dezembro de 2015 (alterada
pela Lei Complementar nº 130,
de 05 de dezembro de 2016).
Art. 2º. Eventuais interessados
poderão apresentar reclamações ou discordâncias, por
meio de requerimento escrito
e devidamente fundamentado
em face de erros e omissões,
via protocolo junto a Prefeitura Municipal de Iperó e direcionado à Comissão de Regularização Fundiária Municipal no
prazo de até 05 (cinco) dias
contados da afixação no paço
Municipal.
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§1º. Apresentada eventual reclamação ou discordância, a
Comissão Regularização Fundiária Municipal se manifestará no prazo de 05 (cinco)
dias e remeterá o parecer ao
Chefe do Poder Executivo
para decisão no prazo de 05
(cinco) dias.
§2º. A suscitação de dúvidas ou
litígios fundamentados, enquanto não julgadas ou enquanto perdurar tal situação,
impedirá a expedição do título
de propriedade.
§3º. Julgadas as reclamações,
ou não as havendo, serão expedidos os títulos de propriedade através da respectiva escritura de alienação gratuita,
conforme disposto no artigo 7º
da Lei Complementar nº Lei nº
125, de 10 de dezembro de
2015 (alterada pela Lei Com-

plementar nº 130, de 05 de
dezembro de 2016).
Art. 3º. As despesas com a lavratura das escrituras e respectivos registros serão suportadas
pelos beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
2 DE JULHO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 2 de julho de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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REGULARIZAÇÃO

Prefeitura entrega escrituras aos
moradores das casas da ferrovia

A EMOÇÃO marcou a entrega das 53 escrituras aos moradores do núcleo “Casas da ferrovia”, durante cerimônia na
manhã do último sábado (30).
Cerca de 200 pessoas participaram do evento realizado na
sede do Centro de Convivência da Terceira Idade (CECONTI). Estiveram presentes o prefeito, o vice-prefeito, o deputado federal Samuel Moreira,
o presidente da Câmara, vereadores, secretários municipais,
o prefeito de Araçoiaba da Serra, Dirlei Salas Ortega, o prefeito de Capela do Alto, Péricles Gonçalves, o ex-prefeito de
Tatuí, Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo, a analista jurídica do
programa “Cidade Legal”, Daniela Altavista, a responsável
pela regularização fundiária em
Iperó, Alessandra Pascoli, a tabeliã do Cartório de Iperó, Luciane Siviero, e a comunidade
iperoense. A Banda Marcial de
Iperó se apresentou no início
da solenidade e também após
o encerramento.
Com a regularização da área e
o recebimento dos títulos de
propriedade, as famílias passam a ter a garantia jurídica
sobre os imóveis. A regularização foi possível com a parceria
entre a Prefeitura de Iperó e a
Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, por meio
“Cidade Legal”. Com isso, os
moradores não tiveram custos

para o recebimento da escritura. Atualmente, o valor médio
para se lavrar uma escritura é
de R$ 2 mil.
Para esse processo de regularização da área também foi importante a participação da Superintendência do Patrimônio
da União – São Paulo (SPU/SP),
cujo termo de cooperação com
a Prefeitura foi firmado no início de 2013 e contribuiu para
solucionar o problema de documentação enfrentado pelas
famílias há mais de 40 anos.
A moradora Lucélia Pereira Leite, bastante emocionada, disse que receber a escritura foi a
realização de um sonho. “Faz
muitos anos que moro numa
das casas da ferrovia. Agradeço a Deus e às autoridades. Se
não fosse eles, não estaríamos
recebendo a escritura hoje.
Agradeço de coração. Era um
sonho de todos nós. O meu
marido queria muito, mas faleceu antes de ver isso”, falou.
O morador Alcebíades Alves da
Silva relembrou as décadas de
espera. “Agradeço a Deus por
esse dia maravilhoso que estamos vivendo hoje e também às
autoridades do município por
todo o empenho. Esperamos
mais 30 anos para ver esse sonho se realizar. Receber a escritura é um verdadeiro presente para todos nós”, contou.
Para Alessandra Pascoli, os funcionários que trabalham no

dia-a-dia em contato com os
moradores conhecem a importância desse documento para
cada família beneficiada. “Hoje
é um dia de muita alegria.
Agradeço toda a equipe da Prefeitura, de todas as Secretarias, que ajudaram a chegar até
aqui. Agradeço ao programa
Cidade Legal, que sempre nos
apoia bastante. Agradeço ao
Cartório de Registro de Imóveis
e Cartório de Notas, que sempre nos ajudam. E agradeço
também aos funcionários da
SPU, pois graças ao termo de
cooperação existente, conseguimos avançar na regularização das áreas da União. Hoje
os moradores recebem o título de propriedade já registrado
e têm a certeza de que são os
legítimos proprietários dos
imóveis, encerrando um período de dúvidas e apreensão que
acompanhou cada família durante décadas”, explicou.
Daniela Altavista iniciou a sua
fala informando que o governador Márcio França autorizou
o investimento de mais R$ 300
mil para os trabalhos técnicos
relacionados à regularização
fundiária em Iperó, o que beneficiará os próximos núcleos
habitacionais que serão regularizados. “Temos uma parceria com Iperó há muito tempo.
O município tem 33 núcleos
conveniados atualmente e tenho a certeza de que alcança-

remos a totalidade dessas áreas, pois o empenho da equipe
de Iperó é muito grande. Vamos fazer de Iperó uma cidade totalmente regularizada.
Parabéns aos moradores. É segurança jurídica para os proprietários e é bom para o município também”, comentou.
O presidente da Câmara salientou a alegria por ver os moradores receberem a escrituras.
“Isso tem sido proporcionado
pela parceria com o Cidade
Legal. Passamos muitas dificuldades também no bairro George Oetterer e lá não apenas
foram entregues as escrituras,
como também a Prefeitura se
empenhou em levar diversas
melhorias para locais que há
décadas estavam esquecidos. O
prefeito tem trazido felicidade
a essas pessoas que há muitos
anos lutam e aguardam por
isso. Muitos não chegaram até
aqui hoje, mas acredito que, de
onde estiverem, estão felizes.”
“É sempre muito gratificante
participar da realização de sonhos. Cada morador hoje sabe
o quanto é importante receber
esse documento. Houve um
trabalho muito grande de várias pessoas para que pudéssemos chegar até aqui. O maior
bem que uma família pode ter
é o documento da sua casa.
Parabéns a todos que participaram e aos beneficiados das
casas da ferrovia. Valorizem os
imóveis que, oficialmente, a
partir de agora é de vocês”,
disse o vice-prefeito.
“É um momento muito especial. Também fui prefeito e por
inúmeras vezes tive a oportunidade de participar de eventos como esse e interagir com
a comunidade. A entrega do
título de propriedade representa, com muita clareza, o fim
das incertezas. A partir de agora se tem a certeza de que os
imóveis pertencem a cada um
dos beneficiados. Oficializa e
formaliza essa propriedade. É um trabalho muito
importante. Parabéns ao
prefeito, que batalha
muito pelo município,
junto com toda a equipe.
E parabéns à Câmara
pelo apoio. É muito importante quando Prefeitura e Câmara trabalham
em harmonia para pro-

porcionar melhorias à população”, destacou o deputado
federal Samuel Moreira.
De acordo com o prefeito, essa
conquista importante para o
município simboliza mais uma
vitória para toda a população.
“Hoje é um dia de muita alegria, pois os moradores esperaram isso por várias décadas.
Nosso trabalho a partir de
2013, com o programa Cidade Legal e a SPU, permitiu realizar esse sonho. Os imóveis
regularizados se valorizam em
cerca de 30%, além da segurança jurídica da propriedade.
É um processo que envolve
uma grande equipe que está
sempre empenhada. Por isso
temos alcançado êxito. Agradeço a todos pela dedicação e
informo que vamos direcionar
esse novo recurso para continuar a regularização do bairro
Vileta. Tivemos recentemente
a assinatura do último documento para regularizar o Novo
Horizonte, com 300 famílias
que serão beneficiadas. Também estamos próximos de concluir a regularização de outra
área importante para o município, que engloba parte do
Distrito Industrial e o bairro Bela
Vista, com 40 indústrias e mais
110 famílias. Continuamos trabalhando muito na área da regularização fundiária em Iperó.
Parabéns a todos, obrigado à
Câmara Municipal e ao deputado Samuel Moreira, que tem
sido um parceiro importante do
município, sempre trazendo
benefícios para a nossa população”, ressaltou o prefeito.
O Núcleo “Casas da ferrovia”
é formado por 65 imóveis nas
ruas Porfírio de Almeida, Moreira e dos Moreiras, e existe
há mais de 80 anos. As casas
foram construídas no início da
década de 1930, quando a Estrada de Ferro Sorocabana atuava em Iperó (na época Santo
Antonio).
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DISTRITO INDUSTRIAL E BELA VISTA

Governador autoriza a doação
da área necessária à regularização

A EDIÇÃO do Diário Oficial
do Estado de São Paulo desta
quarta (4), traz na Seção I do
Poder Executivo a autorização
do governador Márcio França
para o recebimento da área
total do Horto Florestal Bela
Vista, de 10,2 milhões de metros quadrados (equivalente a
424,5 alqueires), passando da
União para o Estado de São
Paulo.
Desse total, o Estado fez a doação de 668,5 mil metros quadrados ao município de Iperó,
“com vistas à regularização das
atuais ocupações, bem como
a realização de trabalhos técnicos para desmembramento
dessas áreas e apuração do remanescente, obedecidas as
demais formalidades legais e
regulamentares pertinentes”.
É o primeiro horto florestal a
ser regularizado, entre 65 existentes no Estado. Isso permitirá que a Prefeitura de Iperó re-

gularize mais uma parte do Distrito Industrial, existente há 22
anos, beneficiando diretamente 40 empresas. Também será
possível regularizar o bairro
Bela Vista, com mais 110 famílias beneficiadas, além de 20
lotes de assentados do Instituto de Terras do Estado de São
Paulo (Itesp) e as áreas do cemitério e presídio.
Toda a área do Horto Florestal
Bela Vista pertencia à antiga
Fepasa e, com a extinção da
empresa, o imóvel ficou sob a
responsabilidade do Itesp e da
Superintendência de Patrimônio da União em São Paulo
(SPU/SP). Em 2014 o Estado
concedeu a permissão do uso
da área para a Prefeitura e, em
agosto de 2015, foi solicitada
pela Prefeitura a doação definitiva para o município.
“A publicação da decisão do
governador no Diário Oficial
era o ato que faltava para con-

cluir as tratativas objetivando
a regularização. Foi um trabalho árduo da nossa equipe junto à SPU/SP e à Procuradoria
Geral do Estado desde 2013.
Agradeço ao deputado Ricardo Madalena que nos auxiliou
junto ao Governo do Estado
para essa publicação e a todos
os envolvidos nesse processo.
Agora daremos andamento à
formalização das escrituras. É
mais uma conquista importante nas ações de regularização fundiária no município.
Com a propriedade dos imóveis e as escrituras, as empresas poderão fazer novos investimentos, buscar financiamentos e expandir, além de
gerar mais emprego e renda
na cidade. Da mesma forma,
os moradores beneficiados
terão os seus imóveis regularizados e valorizados com a
garantia da propriedade”,
enfatizou o prefeito.

R$ 1 MILHÃO

Prefeito assina convênio
para infraestrutura urbana

NA TARDE da última quinta
(28), o prefeito de Iperó participou de uma cerimônia no
Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo, onde assinou um
convênio de R$ 1 milhão junto
ao Governo do Estado, que
será destinado a obras de infraestrutura urbana. Estiveram
presentes o governador Márcio França, o vice-prefeito, o
secretário de Governo, vereadores de Iperó e representantes de diversos municípios.
Serão beneficiadas com esses
recursos a avenida José Pedro
da Silva (Distrito Industrial), a
rua Maria Machado (Vila Santo Antonio / Jardim Gamero) e
as ruas Antonio Aciano, Aidano Poli, Lalinha, Anita e Benedito de Moura (todas em George Oetterer).
Desde que houve a confirmação da liberação dos recursos,

em meados de maio, a equipe
da Prefeitura se empenhou
para juntar toda a documentação necessária, o que possibilitou a assinatura do convênio antes do período eleitoral,
que inicia em 6 de julho. A partir dessa data, ficam suspensos
novos convênios estaduais e
federais, que só retornam após
as eleições devido à legislação.
“É mais uma conquista importante para a nossa população.
Agradecemos ao governador
Márcio França por toda a atenção ao nosso município nesses
pouco mais de dois meses à
frente do Governo do Estado
e também ao empenho da
equipe da Prefeitura. Agora
vamos dar andamento aos procedimentos, para que posamos
iniciar as obras o mais brevemente possível”, ressaltou o
prefeito.
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SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESPORTES

Iperó assina adesão ao
Movimento Paulista

NA ÚLTIMA sexta (29), o
governador Márcio França firmou parceria com mais 122
municípios que passam a fazer
parte do “Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito”.
Iperó está entre os novos municípios integrantes do programa do Governo do Estado, que
tem o objetivo de reduzir pela
metade as mortes em ruas e
estradas até 2020. O vice-prefeito esteve presente na ceri-

mônia realizada no Palácio dos
Bandeirantes.
“A iniciativa permite que ampliemos as ações das prefeituras para reduzirmos o índice de
acidentes. O principal, claro, é
a conscientização. São 600 vidas que nós poupamos nos últimos doze meses e atingimos
91% do território de São Paulo. Agradeço aos parceiros pela
manutenção do programa durante todo o tempo”, destacou

Iperó estreia nos
Jogos Regionais
o governador Márcio França.
Com a adesão dessas novas
cidades, o programa passa a
beneficiar 224 municípios paulistas. Os convênios realizados
por meio do Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP) superam os
R$ 180 milhões em recursos
que são provenientes de multas aplicadas pelo órgão estadual de trânsito.
“Representei o prefeito no
evento em São Paulo, junto ao
governador, onde assinamos
um convênio de R$ 426 mil
para Iperó. É algo inédito em
nossa cidade e todo esse valor
será investido na segurança do
trânsito do nosso município,
reforçando o trabalho que já é
realizado atualmente pela
Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito”, comentou o vice-prefeito.
Desde o início do “Movimento
Paulista de Segurança no Trânsito”, o programa já viabilizou
mais de 7,5 mil iniciativas, incluindo melhorias viárias, obras
de sinalização e ações de educação e fiscalização.

COPA DO ESTADO

Voleibol de Iperó passa
para a segunda fase

AS EQUIPES iperoenses
masculina e feminina de voleibol, da categoria “Sub-16”, se
classificaram para a segunda
fase da Copa do Estado e agora passam a disputar em nível
regional. No último dia 22, os
iperoenses venceram Cesário
Lange pelo placar de 2 a 0 na

casa dos adversários. Já no dia
25, no Ginásio de Esportes “Benedito Romualdo de Godois”,
em Iperó, a equipe da casa venceu Boituva pelo placar de 2 a
0. O destaque foi o oposto Felipe Zanerati.
Também no dia 25, a equipe
feminina jogou contra Boituva

no Ginásio de Esportes “Benedito Romualdo de Godois” e
foi vitoriosa pelo placar de 2 a
0, com destaque para a ponteira Ingrid Sobral. Na sequência, as iperoenses venceram a
equipe de Tatuí, na casa das
adversárias, por 2 a 0. Teve
destaque a levantadora Nathalia Fitz.
LIGA DE SOROCABA E REGIÃO - No último domingo (1)
a equipe feminina viajou até
Pindamonhangaba, no Vale do
Paraíba, onde disputou a rodada contra Sorocaba e Boituva.
As iperoenses perderam por 2
a 0 para as sorocabanas e ganharam das boituvenses também por 2 a 0. Teve destaque
a jogadora Karoline Rocha. O
próximo desafio será em agosto, em Boituva. Com os resultados, a equipe iperoense permanece em segundo lugar,
atrás apenas de Sorocaba.

NESTA QUARTA (4) os
atletas iperoenses do futebol
masculino, futebol feminino e
vôlei de praia feminino iniciaram a participação na 62ª edição dos Jogos Regionais, que
é realizada nas cidades de Boituva, Cerquilho e Tatuí. No futebol feminino, a equipe de
Iperó perdeu para Itararé pelo
placar de 4 a 0. No vôlei de
praia feminino as iperoenses
perderam para Jundiaí pelo placar de 2 a 0. E no futebol masculino os iperoenses perderam
para a equipe de Laranjal Paulista pelo placar de 4 a 0.
Iperó é representada nas seguintes modalidades: atletismo
livre masculino, atletismo ACD
livre masculino, futebol masculino (até 20 anos), futebol livre
feminino, futsal livre feminino,
futsal livre masculino, vôlei de
praia livre feminino, voleibol
feminino (até 20 anos), voleibol masculino (até 20 anos). Ao
todo, entre atletas e comissão
técnica, cerca de 120 pessoas
integram a delegação de Iperó.

“Tivemos derrotas no primeiro
dia, mas as nossas expectativas são sempre positivas. E os
atletas seguem otimistas. Mais
uma vez teremos as competições realizadas em cidades próximas a Iperó, o que também
nos ajuda na questão logística”, comentou José Ricardo Vieira, diretor de Esportes de Iperó.
Nesta quinta, Iperó disputa
contra Itapetininga no futebol
masculino, contra Salto de Pirapora no futebol masculino,
contra Cerquilho no vôlei de
praia feminino e também haverá disputa no atletismo ACD
livre masculino.
“Desejo sucesso aos atletas e
parabenizo a todos por levarem o nome do nosso município a essa competição estadual de grande importância no
âmbito esportivo”, destacou o
prefeito.
Em 2018 os iperoenses conquistaram três medalhas, sendo Ouro no vôlei feminino, Prata no vôlei masculino e Prata
no atletismo masculino.
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ESPAÇO DIGITAL

RECONHECIMENTO

Festival em Quadra premia
a Liga Teatral de Iperó

O ÚLTIMO sábado (30) foi
de bastante comemoração
para a Liga Teatral de Iperó,
que recebeu diversas premiações após a participação no
10° Festival de Teatro da cidade de Quadra, realizado entre
28 de maio e 30 de junho. O
evento teve apresentações de
grupos de todo o Estado de
São Paulo, selecionados nas
modalidades de teatro estudantil e teatro amador.
A Liga Teatral de Iperó foi indicada nas categorias Melhor Figurino, Melhor Atriz Coadju-

vante (Isabelle Rodrigues), Melhor Atriz (Camila Mello e Janaína Gomes) e Melhor Direção (Thailini Rocha), além de
Destaque na categoria Melhor
Interpretação em Grupo. Recebeu os troféus de Melhor Atriz
Coadjuvante (Isabelle Rodrigues), Melhor Atriz (Janaína
Gomes) e Destaque para Melhor Interpretação em Grupo.
E ficou em segundo lugar nas
categorias Melhor Atriz (Camila
Mello), Melhor Figurino e Melhor Direção (Thailini Rocha).
“No ano passado recebemos

16 indicações e seis prêmios,
entre eles o troféu de Melhor
Espetáculo no Festival Nacional
de Teatro de Taquaritinga, na
edição de Morro Agudo. Sempre com o apoio da Prefeitura
de Iperó e Departamento de
Cultura. Fomos muito elogiados no Festival de Quadra e o
município também recebeu
vários elogios pelo comprometimento com o desenvolvimento da cultura local. Agradecemos à Prefeitura e ao Departamento por esse apoio em toda
a nossa trajetória”, disse Thailini Rocha.
“Parabéns à Liga Teatral por
mais essas conquistas que nos
enchem de orgulho e continuem levando o nome de Iperó
para os festivais. Contem com
o nosso apoio sempre”, comentou o prefeito.
A Liga Teatral aguarda o resultado das seleções para participar de outros cinco festivais
ainda neste ano. Atualmente o
elenco é formado por Ana
Mello, Bianca Fava, Camila
Mello, Dandara Caroline, Ewerthom Costa, Fernanda Gutierres, Gabriel Domingues, Guilherme Augusto, Giovanna Ruzinentte, Isabela Mattos, Isabelle Rodrigues, Janaína Gomes,
Júlia Beatriz, Larissa Melo, Luani Fonseca, Luyz Domingues
e Vitória Soares, com a direção de Thailini Rocha.

Alunos do projeto
recebem certificados

NA ÚLTIMA sexta (29), no
Polo Cultural, 84 alunos receberam os certificados de conclusão dos cursos de Informática oferecidos pela Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes, por meio do projeto “Espaço Digital”. Os cursos são
desenvolvidos nas modalidades
básico, intermediário e avançado. São gratuitos e direcionados a jovens e adultos que procuram aprimoramento dos conhecimentos na área de Informática.
“Conseguimos atingir as expectativas de levar mais conhecimento aos munícipes que
participaram dos cursos. Fico
muito contente com o resultado e parabenizo a todos os alunos pelo empenho”, disse o
instrutor Cauê Polizeli Camargo.
“Parabéns à equipe e aos alunos que concluíram os cursos.
Os temas atuais abordados e
as aulas práticas são aspectos

que contribuem bastante para
a qualidade dessas capacitações oferecidas”, comentou o
prefeito.
WORKSHOP DE FÉRIAS – O
“Espaço Digital” está com inscrições abertas para dois cursos rápidos que serão realizados neste mês de férias escolares: Carreira e Gestão do
Tempo. As inscrições seguem
até a próxima sexta (6).
No dia 10 começa o curso
“Carreira: como ingressar no
mercado de trabalho”, que tratará sobre temas relacionados
ao mercado de trabalho, currículos e comportamento em
entrevistas de emprego. Já no
dia 16 inicia o curso “Gestão
de Tempo”, orientando sobre
formas de gerenciar melhor o
tempo. Ambos terão a duração
de 10 horas e haverá entrega
de certificados de conclusão.
Mais informações: 3266-2324
(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)
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ARRAIÁ

CONHECIMENTO

Viva a Melhor Idade
realiza festa junina

A ANIMAÇÃO tomou conta
do “arraiá” do Viva a Melhor
Idade, em George Oetterer, na
última sexta (29). Cerca de 90
pessoas participaram da 10ª
Festa Junina realizada pelo grupo da terceira idade, com danças e diversas comidas típicas.

A quadrilha apresentada pelos
integrantes do Viva a Melhor
Idade provou, mais uma vez,
que não há restrição de idade
quanto o assunto é alegria e
festa. E a empolgação de todos durante a tradicional dança junina, com muita dedica-

“Time do Emprego” leva
duas turmas à Flona
ção e superação, confirmou
que não se faz uma festa junina sem dança.
De acordo com a coordenadora Giane Marins Arruda, é muito importante reunir o grupo
para essas festividades. “Agradeço a todos que nos ajudaram para a realização da festa.
Ver os idosos dançando e festejando é resultado de muito
trabalho e amor. Assim vamos
superando limites. Na idade
deles isso é maravilhoso, além
de contribuir para a autoestima, satisfação pessoal e coletiva. A alegria deles é a minha”,
disse.
O Centro de Convivência da
Terceira Idade (CECONTI), que
atende a terceira idade na região central, também realizará
a sua festa. Será a 12ª Festa
Julina, no próximo sábado (7),
a partir das 18h, no campo
“Praxedão”.

INTEGRAÇÃO

Artesãos iperoenses participam
da 39ª Festa Junina de Sorocaba

A 39ª FESTA Junina de Sorocaba, realizada desde o último dia 29 no Parque das
Águas, no Jardim Abaeté, disponibilizou um espaço à região
turística “História e Aventuras”, para que os municípios
apresentem os seus produtos
turísticos e culturais. Além de

Iperó, integram a região turística as cidades de Araçoiaba da
Serra, Capela do Alto, Mairinque, Sorocaba e Votorantim.
Até a próxima sexta (6) os artesãos iperoenses estarão com
produtos diversificados no
stand da região turística. O
objetivo do espaço destinado

aos municípios é aproveitar o
público que participa da festa
junina para divulgar os atrativos de cada cidade. A festa junina de Sorocaba é realizada
de terça a sábado das 19h à
0h30, e aos domingos das 16h
às 23h30. As atrações seguem
até o próximo dia 22.

CERCA DE 20 alunos da 11ª
e 12ª turmas do “Time do Emprego” estiveram na Floresta
Nacional de Ipanema nesta terça (3), onde participaram de
um encontro com o tema
“Mantendo-me saudável”.
O objetivo foi abordar a motivação, os cuidados com o corpo e
o bem estar. “Essa proposta visa
mudar a rotina dos participantes, que muitas vezes atravessam
um dia-a-dia estressante em busca de emprego”, comentaram
Thaís Gutierres e Luíza Mendes,
que coordenam o “Time do Emprego” em Iperó.
A maior parte dos alunos não
conhecia a Floresta Nacional de
Ipanema. Durante o passeio
pela unidade de conservação,

eles foram até o monumento
em homenagem ao Visconde
de Porto Seguro, no alto do
morro Araçoiaba. Acompanhados pelo guia Jackson Campolim, da Nativos Eco, que atendeu o grupo sem nenhum custo, os alunos aprenderam sobre a história do local e compreenderam a importância da
área para a história do Brasil.
O “Time do Emprego” é realizado pela Secretaria Estadual
do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) em parceria com
a Prefeitura de Iperó. São 12
encontros que tratam de temas
como a atualização do mercado de trabalho, testes vocacionais, elaborações de currículos e entrevistas.

