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ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
LEI COMPLEMENTAR
Nº 150, DE
31 DE AGOSTO DE 2018.
“Dispõe sobre o plano de
incentivos a projetos
habitacionais populares,
de interesse social,
vinculados ao Programa
do Governo Federal
‘Minha Casa, Minha Vida’
e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município 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:
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Iperó o
plano de incentivos a projetos
habitacionais populares, de interesse social, vinculados ao
Programa Federal “Minha Casa
Minha Vida”, instituído pela Lei
Federal 11.977/2009, de 07 de

julho de 2009 (e suas alterações posteriores).
Parágrafo único. Os incentivos previstos na presente Lei
Complementar destinam-se à
empreendimentos voltados à
famílias com renda mensal de
até 03 (três) salários mínimos,
dentro do programa federal
“Minha Casa, Minha Vida”.
Art. 2º. O plano de incentivo
de que trata esta Lei tem por
objetivos principais:
I - Garantir a implantação de
empreendimentos habitacionais de interesse social;
II - Fomentar esforços conjuntos entre a iniciativa privada e
o poder público para a viabilização de construção de habitações de interesse social;
III - Fomentar a participação da
iniciativa privada na execução
de projetos destinados à solução dos problemas habitacionais no Município;
IV - Atender à demanda de
habitações de interesse social
no Município de Iperó;
V - Adotar, nas diretrizes urbanísticas fornecidas pela Prefeitura, medidas que possam
maximizar e flexibilizar o aproveitamento de áreas que atendam exclusivamente aos objetivos do programa.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a firmar,
estabelecer ou celebrar convênios, termos de cooperação,
termos de compromisso, protocolo de intenções, parcerias
e outros instrumentos congêneres, semelhantes ou similares, com empreendedores que
utilizarem recursos do Programa “Minha Casa, Minha Vida”
a viabilizar a implantação de
empreendimentos habitacionais de interesse social, obedecidas as diretrizes expedidas
pelo órgão municipal competente.
Art. 4º. Aos empreendimentos
habitacionais de interesse social de que trata a presente Lei
Complementar, a título de incentivo ao Programa Federal
“Minha Casa Minha Vida”,
conceder-se-á:
I - Isenção do Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos de Bens
Imóvel - ITBI - incidente sobre
aquisição de imóvel pelo FAR - Fundo de Arrendamento Residencial - Caixa Econômica
Federal quando da contratação
do empreendimento habitacional de interesse social, e a
primeira transmissão do imóvel produzido com base na presente Lei;
II -- Isenção temporária da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN —-, incidente sobre a execução por administração, empreitada ou subempreitada de
obras de construção civil, de
terraplanagem, de obras hidráulicas e elétricas e outras
obras semelhantes, congêneres
ou similares e suas respectivas
engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres, previstos na Lei Complementar nº
148, de 14 de dezembro de
2017; e
III -- Isenção temporária do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - sobre os imóveis
onde os mesmos serão implantados;
IV - Isenção de taxas municipais incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas,
desmembramentos de áreas,
parcelamentos do solo, aprovação do projeto e de projetos
complementares, expedição de
Auto de Conclusão da Obra e
outros alvarás previstos na le-

gislação.
§1º. As redução e isenção temporárias previstas nos incisos II
e III abrangem o período compreendido entre a aprovação
do empreendimento habitacional de interesse social, mesmo que anterior a esta Lei, até
a data da expedição do Certificado de Conclusão de Obras
ou do competente “Habite-se”, válidas somente para atender o programa especificado
nesta Lei.
§2º. A concessão da redução
temporária prevista no inciso II
deste artigo refere--se aos serviços prestados no próprio local da obra ou relacionados
com ele de forma direta.

§3º. A isenção temporária prevista no inciso III abrange o
período compreendido entre a
aprovação do empreendimento habitacional de interesse
social, mesmo que anterior a
esta Lei Complementar, até o
exercício imediatamente subsequente à assinatura do contrato de compra e venda do imóvel.
§4º. O disposto neste artigo
não gera direito de restituição
se o tributo foi regularmente
pago em momento anterior à
publicação desta Lei.
Art. 5º. Além dos incentivos
estabelecidos no art. 4º desta
Lei Complementar, o Município poderá, havendo disponibilidade orçamentária e financeira, por meio de execuções
próprias, executar, parte da infra-estrutura necessária a implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse
social de que trata a presente
Lei Complementar.
Art. 6º. Cabe aos proprietários de terrenos, empreendedores, cooperativas, sindicatos,
construtoras, incorporadoras e
associações civis, entre outros,
a elaboração de projetos de
urbanização, de construção e
a execução das unidades, conforme projeto e cronograma
aprovado pela Secretaria de
Municipal de Obras ou sua sucessora.
Art. 7º. Os empreendimentos
aprovados com base na presente Lei Complementar serão
classificados como empreendimentos habitacionais de interesse social para efeito da apli-

cação das legislações federal,
estadual e municipal pertinentes, bem como, para efeito da
aplicação de regulamentações,
resoluções ou instruções normativas advindas de órgãos
públicos, da administração direta ou indireta, ou ainda de
agências reguladoras, de qualquer esfera governamental,
aplicados à espécie.
Art. 8º. Os incentivos de que
trata a presente Lei Complementar, definidos nos artigos
4° e 5º só serão concedidos aos
empreendedores que utilizarem recursos do “Programa
Minha Casa Minha Vida”, mediante apresentação do contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal ou outro órgão
credenciado pelo Governo Federal ao programa.
Parágrafo único. A simples
tramitação do processo referente a projeto de construção
de unidades habitacionais vinculadas ao “Programa Minha
Casa, Minha Vida”, não garante as redução e isenções previstas nesta Lei Complementar.
Art. 9º. Para fazer jus aos benefícios de que trata esta Lei
Complementar a parte interessada deverá formalizar requerimento dirigido ao Chefe do
Poder Executivo, comprovando
a aprovação de seu empreendimento habitacional de interesse social dentro do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Art. 10. O beneficiário que,
independente da motivação,
for excluído ou sofrer qualquer
tipo de interrupção ou paralisação do projeto habitacional
de interesse social do Programa “Minha Casa, Minha Vida”,
perderá automaticamente os
benefícios de que trata esta Lei
Complementar.
Parágrafo único. A perda do
benefício da redução ou da
isenção se dará a partir da
constatação do fato gerador da
exclusão, interrupção ou paralisação de que trata o caput
deste artigo.
Art. 11. Os beneficiários que
se encontrarem em débito para
com a Fazenda Municipal, não
poderão gozar dos benefícios
fiscais previstos nesta Lei Complementar.

Art. 12. Os empreendimentos
que já tenham sido iniciados
quando da publicação da desta Lei Complementar e que
puderem ser enquadrados em
suas disposições poderão usufruir dos benefícios nela previstos.
Art. 13. As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações próprias do Orçamento Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
31 DE AGOSTO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 31 de agosto de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LEI COMPLEMENTAR
Nº 151, DE
31 DE AGOSTO DE 2018.
“Autoriza a regularização
de construções e desdobro
de lotes com construções
multifamiliares já
edificadas em desacordo
com a legislação municipal
e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município 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:
Art. 1º. Fica autorizada a regularização das construções já
edificadas e de desdobro de
lotes com construções multifamiliares já edificadas que estejam em desacordo com a legislação municipal.
Art. 2º. A regularização prevista nesta Lei não abrange o uso
do solo inadequado ao zoneamento previsto para o local,
definido pela Lei Complementar nº 17/2006 (e suas alterações posteriores).
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Art. 3º. Para os efeitos desta
Lei, poderão ser regularizados
os imóveis nas seguintes condições:
I - Construção já edificada com
a laje concretada ou a cobertura concluída e que possua
condições de habitabilidade;
II - Desdobro de lotes com
construções multifamiliares já
edificadas que estejam, ao
menos, com laje concretada ou
a cobertura concluída, com as
condições de habitabilidade,
onde pelo menos uma delas
esteja concluída, mesmo que
isoladamente, ainda que esteja o lote com dimensões inferiores àquela prevista na Lei
Complementar Municipal nº 3/
2001 e Lei Federal 6.766/1979.
§1º. Serão considerados habitáveis as construções capazes
de garantir a seus usuários padrões mínimos de conforto técnico, luminoso, acústico e de
qualidade do ar.
§2º. No caso de desdobro de
lotes com construções multifamiliares, o lote remanescente
não gozará dos benefícios desta Lei.
Art. 4º. A aprovação dos projetos, nos termos desta Lei, resultará de pleno direito, no cancelamento de todo e qualquer
projeto anteriormente aprovado para o mesmo local, não
gerando qualquer direito em
face ao solicitado anteriormente, exceto nas hipóteses mencionadas no §2º e §3º do artigo 5º.
Art. 5º. Os projetos deverão ser
apresentados, obrigatoriamente, de forma a contemplar todos os elementos existentes no
local.
§1º. Consideram-se os elementos existentes no local todas as
edificações construídas dentro
do perímetro do terreno com
pé direito superior a 2,30 m
(dois metros e trinta centímetros) de altura.
§2º. As áreas já aprovadas por
processo anterior poderão ser
indicadas pelos contornos externos com hachura específica,
devendo ser indicado o número do processo de aprovação,
data da aprovação e área legalmente aprovada.
§3º. No caso de já existirem
áreas construídas devidamente averbadas perante o Registro de Imóveis, os projetos de
regularização deverão indicar
estas áreas como averbadas,
bem como, mencionar o número da averbação e matrícula com hachura específica.
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§4º. Nos casos previstos no
parágrafo anterior, o processo
de aprovação deverá, necessariamente, ser instruído como
cópia atualizada da matrícula
do imóvel, com data não superior a 90 (noventa) dias, em
que conste a respectiva averbação da área.
Art. 6º. Não são passíveis de
regularização as construções já
edificadas em uma das seguintes situações:
I - que estejam em desacordo
com a legislação ambiental;
II - que estejam situadas em
faixas não edificantes;
III - lotes pertencentes a loteamentos/ parcelamentos do solo
não aprovados pela Municipalidade;
IV - que atendam os padrões
mínimos de ventilação e iluminação a fim de garantir a salubridade.
Art. 7º. Não são passíveis de
regularização o desdobro de
lotes com construções multifamiliares já edificadas incluídas
nas seguintes situações:
I - lotes não edificados;
II - lotes com edificações que
não sejam multifamiliares;
III - lotes situados em Áreas de
Risco, conforme levantamento
efetuado pelo órgão competente da Administração Municipal;
IV - lotes com edificações em
Área de Preservação Permanente - APP, assim definidas
conforme legislação ambiental;
V - lotes que configurem invasão de áreas públicas ou particulares;
VI - lotes pertencentes a loteamentos que possuam normas
ou restrições específicas de caráter urbanístico mais restritivo que a presente Lei, devidamente registradas no Cartório
de Registro de Imóveis e que
inviabilize a sua aplicação, hipótese em que, prevalecerá a
situação mais restritiva;
VII - lotes pertencentes a loteamentos/ parcelamentos do
solo não aprovados pela Municipalidade;
VIII - quando resulte em lotes
com frente para vielas, faixas
ou vias de servidão, vias particulares, com ou sem saída;
IX - lotes situados em áreas sem
infraestrutura básica, conforme
definição constante da Lei Federal 6.766/1979 (e suas alterações posteriores).
DOS DOCUMENTOS E
PROCEDIMENTOS
Art. 8º. Para a obtenção dos

benefícios de que trata esta Lei,
o(s)
proprietário(s)
ou
possuidor(es) do imóvel
deverá(ão) apresentar junto ao
Protocolo Geral da Prefeitura,
os seguintes documentos:
I - No caso de construção já
edificada:
a) 02 (duas) vias de requerimento específico, conforme
Anexo I;
b) cópia da matrícula atualizada com emissão não superior
a 90 (noventa) dias;
c) cópia do contrato de compra e venda e/ou da escritura
do imóvel;
d) cópia do espelho do carnê
do IPTU de 2018;
e) 01 (uma) via de ART ou RRT
devidamente registrados nos
órgãos competentes na modalidade de elaboração de desenho técnico ou de levantamento arquitetônico, respectivamente;
f) 01 (uma) via do atestado de
estabilidade e condições de
uso, conforme Anexo II;
g) 03 (três) vias de projeto simplificado para regularização de
construção;
h) documento que comprove
a existência da edificação, anexando-se, no mínimo, 03 (três)
fotos do imóvel (frente, lateral
e fundos);
i) cópia do comprovante de
pagamento das taxas devidas.
II - No caso da regularização de
desdobro de lotes com construções multifamiliares já edificadas:
a) 02 (duas) vias do requerimento específico, conforme
Anexo I;
b) cópia da matrícula atualizada com emissão não superior
a 90 (noventa) dias;
c) cópia do contrato de compra e venda e/ou da escritura
do imóvel (se necessário);
d) cópia do espelho do carnê
do IPTU de 2018;
e) ART ou RRT devidamente registrados nos órgãos competentes na modalidade de desdobro;
f) 01 (uma) via de ART ou RRT
devidamente registrados nos
órgãos competentes na modalidade de elaboração de desenho técnico ou de levantamento arquitetônico, respectivamente;
g) 01 (uma) via do atestado de
estabilidade e condições de
uso, conforme Anexo II;
h) 03 (três) vias de Memorial
Descritivo do lote com descrição da situação atual e a situação pretendida;
i) 03 (três) vias de projeto simplificado para regularização de
construções multifamiliares já

edificadas com desdobro de
lote com os limites do terreno
com a situação atual e a situação pretendida;
j) documento que comprove a
existência das edificações, anexando-se, no mínimo, 03 (três)
fotos do imóvel (frente, lateral
e fundos);
k) cópia do comprovante de
pagamento das taxas devidas.
Art. 9º. A análise e aprovação
dos processos de regularização
será realizada pela Secretaria
Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria de Planejamento, no prazo de até 30
(trinta) dias uteis, contados da
data do protocolo.
Art. 10. Quando for necessária a complementação, a alteração e/ou a correção de informações em representação gráfica e/ou documentos, um único comunicado será enviado,
salvo nos casos de maior complexidade em que poderão ser
solicitados documentos e informações complementares, até
que as dúvidas suscitadas sejam esclarecidas.
§1º. O comunicado deverá ser
atendido de uma única vez, no
prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir de sua emissão pela divisão competente.
§2º. O não atendimento às
exigências da divisão competente, no prazo estabelecido,
ou, o atendimento incompleto ou incorreto, implicará no
indeferimento e arquivamento
do processo.

Art. 13. No caso de incidência
de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN relativo ao serviço de construção
civil e congêneres, para os que
se enquadrarem nesta Lei, fica
autorizado o parcelamento em
até 03 (três) vezes do valor do
imposto devido.
Art. 14. No caso de indeferimento, cancelamento ou arquivamento do projeto de regularização, não será efetuada
a devolução de quaisquer valores decorrentes das taxas e
impostos devidos.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 15. A regularização da
edificação não implicará no
reconhecimento do direito de
propriedade e/ou posse do
imóvel, do parcelamento do
solo, englobamentos de lotes
ou glebas, de dimensões, de
regularidade do lote, de vizinhança e não eximirá o(s)
proprietário(s) e/ou seu(s)
responsável(is) das obrigações
e penalidades decorrentes da
aplicação da legislação de parcelamento do solo.
Art. 16. A Prefeitura poderá
realizar vistoria na edificação a
qualquer momento e, quando
constatadas irregularidades
quanto à veracidade das informações fornecidas para fins de
aprovação da regularização,
poderá cancelar e/ou indeferir
o projeto de regularização.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. No caso da aprovação
de regularização serão emitidos
os seguintes documentos:
I - Para construções concluídas
será expedido HABITE-SE com
validade de 180 (cento e oitenta) dias, renovado por igual
período, desde que recolhida
novamente as taxas devidas em
razão dos serviços;
II - Para desdobro de lotes com
construções multifamiliares já
edificadas serão expedidos o
HABITE-SE e a CERTIDÃO DE
DESDOBRO, ambos com validade de 180 (cento e oitenta)
dias, renovado por igual período desde que recolhida novamente as taxas devidas em razão dos serviços.
DAS TAXAS E IMPOSTOS
DEVIDOS
Art. 12. Serão devidas todas as
taxas previstas na legislação
para aprovação do projeto de
edificação e de desdobro.

Art. 17. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta
de verbas próprias constantes
do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Art. 18. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação e terá vigência
de 180 (cento e oitenta) dias.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM
31 DE AGOSTO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 31 de agosto de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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LEI Nº 951, DE
31 DE AGOSTO DE 2018.
“Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de
Desenvolvimento do
Meio Ambiente COMDEMA - e dá outras
providências.”.
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:
Art. 1º. Fica criado, no âmbito
da Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente COMDEMA.
Art. 2º. O COMDEMA é órgão
colegiado, de composição paritária, com caráter consultivo
e de assessoramento ao Poder
Executivo e deliberativo no
âmbito de sua competência,
sobre questões ambientais propostas no Município.
Parágrafo único. O suporte
financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao funcionamento do
COMDEMA será prestado diretamente pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo.
Art. 3º. AO COMDEMA compete:
I - formular diretrizes para a
política municipal do meio
ambiente, inclusive, para atividades prioritárias de ação do
Município em relação à proteção e conservação do meio
ambiente;
II - propor normas legais, procedimentos e ações visando à
defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade
ambiental do Município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente;
III - opinar sobre os planos e
programas de expansão e de
desenvolvimento municipal,
mediante recomendações e
pareceres concernentes ao
meio ambiente;
IV - promover e colaborar na
execução de programas intersetoriais de proteção da flora,
fauna e dos recursos naturais
do Município;
V - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos,
entidades públicas e privadas e
a comunidade em geral;
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VI - atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do Município;
VII - colaborar na formação do
acervo de documentos relativos às questões ambientais em
local de livre acesso ao público;
VIII - fomentar o intercâmbio
com as entidades governamentais de pesquisas e atividades
ligadas à defesa e à preservação do meio ambiente;
IX - promover a participação da
sociedade civil no processo de
discussão e definição de políticas públicas ambientais em
questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído no Município;
X - sugerir ao Executivo as providências que julgar necessárias, sempre que tiver conhecimento de possíveis agressões
ao meio ambiente;
XI - auxiliar a Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo e os demais setores da Prefeitura de Iperó na formulação
da política municipal de meio
ambiente sempre pautado no
desenvolvimento sustentável e
oferecer contribuições para seu
aperfeiçoamento;
XII - analisar planos, programas
e projetos intersetoriais e locais
de desenvolvimento do Município em bases de equilíbrio
social e ecológico e oferecer
contribuições para seu aperfeiçoamento;
XIII - propor e deliberar diretrizes para conservação, reabilitação e recuperação do patrimônio ambiental do Município,
em especial, no que se refere
aos recursos naturais;
XIV - analisar e pronunciar-se
sobre projetos de lei e decretos referentes à proteção e
qualidade ambiental no Município e oferecer contribuições
para o seu aperfeiçoamento;
XV - analisar Estudos Prévios de
Impacto Ambiental (EIA) e respectivos Relatórios de Impacto
Ambiental (EIA/ RIMA) e Relatórios Ambientais Preliminares
(RAP) de empreendimentos e
atividades de impacto ambiental local ou regional, quando
couber;
XVI - deliberar sobre o licenciamento ambiental, de competência municipal, de empreendimentos com potencial de
comprometer significativamente a qualidade ambiental;
XVII - propor a celebração de

convênios e parcerias com entidades públicas e privadas de
pesquisa e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;
XVIII - desenvolver outras atividades relacionadas a sua área
de atuação.
Art. 4º. O COMDEMA será
composto por 10 (dez) membros, dos quais 5 (cinco) serão
nomeados pelo Poder Executivo e 5 (cinco) da sociedade civil organizada que tenham relação com o segmento do meio
ambiente e que serão eleitos
pela própria entidade.
Parágrafo único. Para cada
membro titular deverá ser indicado um suplente, que o
substituirá em caso de impedimento e/ou qualquer ausência.
Art. 5º. O COMDEMA será dirigido por um Presidente, um
Vice-Presidente e um Secretário, os quais serão eleitos por
maioria de votos dos presentes na primeira reunião a ser
realizada pelo Conselho.
Art. 6º. Os membros do COMDEMA terão mandato de 2
(dois) anos, sendo permitida
sua recondução.
Art. 7º. O exercício das funções
de membros do COMDEMA
não será remunerado e será
considerado como prestação
de serviços relevantes ao Município.
Art. 8º. O Conselho reunir-seá, ordinariamente, uma vez por
mês na forma estabelecida em
seu Regimento Interno e, em
caráter extraordinário, sempre
que convocado pelo Presidente.
Art. 9º. As reuniões do COMDEMA serão públicas e os atos
deverão ser amplamente divulgados.
Art. 10. No prazo máximo de
90 (noventa) dias após sua instalação, o COMDEMA elaborará seu Regimento Interno,
que deverá ser homologado
por meio de ato oficial do Poder Executivo.
Art. 11. A instalação do COMDEMA e a composição dos seus
membros ocorrerá no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias,
contados da publicação desta
Lei.
Art. 12. Esta Lei poderá ser
regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber.

Art. 13. As despesas com a
execução da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Art. 14. Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ,
31 DE AGOSTO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 31 de agosto de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria da Saúde, informa que realizará a 3ª Audiência Pública de 2018, referente
ao 2º Quadrimestre de 2018.
A audiência acontecerá em 27
de setembro de 2018, às 14h,
na Câmara Municipal de Iperó, à rua Raul Benedito Guazelli, nº 45, Centro.
Secretaria da Saúde
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO
N.º 004/2018
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: REYLIMP –
COMERCIO DE MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA
MODALIDADE: Dispensa de Licitação n.º 001/2018 – Processo nº 027/2018

OBJETO: Fornecimento parcelado, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal
de Iperó, de materiais de limpeza, de copa e cozinha e gêneros alimentícios para uso do
Legislativo Municipal, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de
Referência do processo referido.
ASSINATURA: 23/08/2018
VIGÊNCIA: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 21.027,32
(vinte e um mil e vinte e sete
reais e trinta e dois centavos)
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO
3º ADITIVO
DO CONTRATO
N.º 016/2015
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADO: INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EIRELI
EPP
MODALIDADE: Dispensa da licitação nº 001/2015 – Processo 039/2015
OBJETO: Prorrogação por 12
(doze) meses da vigência do
contrato originário na prestação de serviços na área de telecomunicações e internet, referente ao serviço de acesso à
internet banda larga via cabo,
utilizando tecnologia de cabo
de rede Cat5, 5e, 6, fibra ótica
ou RF com banda compartilhada, para até uma estação, na
Câmara Municipal de Iperó.
ASSINATURA: 15/08/2018
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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POLIO E SARAMPO

CASTRAÇÃO

Mais 240 animais são
esterilizados em Mutirão

FOI REALIZADO no último
fim de semana, dias 1 e 2, o
“8º Mutirão de Castração”,
que esterilizou 240 animais,
sendo 100 gatos e 140 cachorros, entre machos e fêmeas,
incluindo animais de rua, a
exemplo das edições anteriores. Ainda durante o Mutirão,
seis filhotes foram encaminhados para adoção. Os novos tutores assinaram um termo de
posse responsável, assumiram
o compromisso de realizar a
castração dos animais quando
chegarem à idade mínima e
para isso receberam um “vale
castração”.
O Mutirão de Castração é realizado pela Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria do Meio
Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), e conta com a parceria
da ONG “Cia do Bicho”, do
Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e diversos voluntários.
Durante os dois dias foi colocada em prática uma campanha sobre a posse responsável
dos animais, com diversas ori-

entações sobre o tema. As crianças também participaram de
dinâmicas com pintura facial e
desenhos, para despertar a
consciência sobre a posse responsável, a importância da castração e o não abandono dos
animais.
Luiza Helena de Oliveira, voluntária desde a segunda edição,
fala sobre o atingimento dos
objetivos e explica que sem as
parcerias não seria possível realizar o Mutirão. “Foram castrados muitos animais de rua,
tivemos um grande apoio dos
voluntários e a aceitação da
população foi extremamente
importante. O Mutirão conquistou bastante credibilidade
desde a primeira edição e os
iperoenses têm confiança no
trabalho que realizamos. É
muito gratificante esse respeito e carinho das pessoas. É um
trabalho cansativo, mas o resultado vale a pena, buscando
sempre orientar a população e
despertar essa conscientização.
Agradecemos a todos que nos
apoiaram e se dedicaram”,

Campanha de vacinação
é prorrogada
comentou.
“Mais uma vez o Mutirão de
Castração teve o apoio dos
voluntários que são parceiros
importantes no trabalho. Também conseguimos, com a ajuda deles, informar e orientar
sobre a importância da posse
responsável dos animais, além
dos deveres dos proprietários”,
disse o secretário do Meio Rural, Ambiente e Turismo.
“O Mutirão sempre traz resultados positivos, que contribuem para beneficiar toda a população, pois ajuda a controlar o número de animais e diminuir os casos de animais
abandonados. Representa mais
uma ação que apoiamos nesse
segmento. Outra medida recente foi a aprovação da lei,
com o apoio da Câmara Municipal, para um Programa Permanente de Proteção e Defesa
dos Animais, o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal e o
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O
objetivo dessa nova legislação
é promover ações voltadas ao
bem-estar animal e ao controle populacional de animais domésticos. Essas iniciativas certamente contribuirão no controle de zoonoses. Parabéns a
todos os envolvidos”, comentou o prefeito.
Em oito edições, o Mutirão de
Castração esterilizou 1.870
animais em Iperó. A próxima
edição será realizada no primeiro semestre de 2019.
Mais informações: 3266-3694
(SERAT)

FUTSAL

Domínio vence o
Festival Cruzeirinho 2018
O 38º TORNEIO de Futsal para Crianças e Adolescentes Cruzeiro do Sul (Cruzeirinho 2018) começou neste domingo (2) com o Festival Cruzeirinho para a categoria Sub-8. Os jogos foram
realizados no Sesc Sorocaba
e as arquibancadas ficaram
lotadas.
Cerca de 180 atletas de 18
equipes participaram. O vencedor foi o Domínio Futsal,

de Iperó, que chegou invicto
à final e manteve o favoritismo ao derrotar o CFA Alumínio pelo placar de 9 a 0.
Os iperoenses Vitor, Nicolas,
Alejandro, Murilo, Júnior,
Gabriel Pinheiro e João Pedro
foram orientados pelo técnico Alexandre Domingues.
“Foi o segundo título de Iperó nesta competição e os
nossos jogadores se empenharam bastante”, disse o

técnico.
“Parabéns a todos por essa
conquista. O resultado mostra que é possível alcançar
bons resultados desde cedo,
com muita dedicação. Contem com o nosso apoio”, comentou o prefeito.
O Cruzeirinho é realizado
pela Fundação Ubaldino do
Amaral (FUA) e organizado
pela Secretaria de Esportes e
Lazer de Sorocaba.

O MINISTÉRIO da Saúde
prorrogou o prazo da Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite e o Sarampo até o próximo dia 14. A
iniciativa é válida para todos os
Estados que ainda não atingiram a meta de vacinar ao menos 95% das crianças entre um
ano e menores de cinco anos.
A prorrogação do prazo é mais
uma oportunidade para que os
pais e responsáveis levem às
unidades as crianças que ainda
não foram vacinadas, com o
objetivo de minimizar os riscos
de contrair essas doenças.
A vacinação nas unidades de
Saúde de Iperó é feita de segunda a sexta-feira das 8h00
às 15h30. O público a ser vacinado em Iperó é composto por
1.637 crianças. Até o momento foram vacinadas 1.383 crianças (84,48%) contra a Poliomielite e 1.377 (84,11%) con-

tra o Sarampo. Para atingir a
meta é preciso vacinar pelo
menos 1.555 crianças (95%).
Todas as crianças entre um ano
e menores de cinco anos, mesmo aquelas com o esquema
vacinal em dia, devem participar da campanha.
ADULTOS – Os adultos não
fazem parte dessa campanha
de vacinação, mas integram a
rotina das unidades de Saúde
e, de acordo com as orientações da Secretaria Estadual de
Saúde, é importante que também estejam com a vacinação
em dia.
Adultos até 29 anos devem ter
na caderneta de vacinação o
registro de duas doses da vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR). Já os adultos entre 30 e 59 anos devem
ter o registro de uma dose da
vacina contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR).
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IDEB

“CISNE BRANCO”

Resultados confirmam
avanços na Educação em Iperó

O MINISTÉRIO da Educação divulgou na última segunda (3) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) com os números do país,
estados e municípios. O Ideb é
divulgado a cada dois anos e
os últimos resultados eram os
referentes a 2015.
Iperó conquistou a nota 5,9
nos anos iniciais do Ensino Fundamental (4ª série / 5º ano),
subindo 0,2 em relação a 2015,
quando a nota foi de 5,7. O
resultado está acima da nota
esperada para o município em
2017, que era 5,7, e é igual à
nota esperada para 2019. De
2013 para 2017 houve uma
melhora de 11,3% na nota do
município para os anos iniciais
do Ensino Fundamental. Ainda
nos anos iniciais, o Estado de
São Paulo alcançou a média
6,6 (a nota esperada era 6,3) e
o Brasil chegou a 5,8 (a nota
esperada era 5,5).
O Ideb direciona as políticas
públicas na área da Educação
e os resultados são calculados
por meio do desempenho dos
alunos que participam da
Prova Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (Saeb).
A rede municipal de Iperó
tem cerca de 6,5 mil alunos atualmente matriculados em 11 escolas municipais que atendem os
ensinos Fundamental I e II.
Nos anos finais do Ensino
Fundamental (8ª série / 9º
ano) o município também
avançou no Ideb, mas ficou pouco abaixo do es
perado, subindo de 4,2
(2015) para 4,7 (2017). O

esperado para 2017 era 5,0 e
o município deverá atingir a
nota 5,2 em 2019. De 2013
para 2017 houve uma melhora de 17,5% na nota do município para os anos finais do
Ensino Fundamental. O Estado
de São Paulo e o Brasil também
ficaram pouco abaixo do esperado nos anos finais do Ensino
Fundamental em 2017. São
Paulo alcançou a média 5,3
(nota esperada era 5,6) e o Brasil chegou a 4,7 (nota esperada era 5,0).
Edirlene Ferriello, professora e
coordenadora Técnica e Pedagógica da Educação Básica, da
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, comenta que os
resultados do Ideb são frutos
do trabalho desenvolvido diretamente com os coordenadores e a preocupação da formação continuada em discutir,
refletir e desenvolver os conteúdos relacionados ao processo de alfabetização em Língua
Portuguesa e Matemática.
“Isso partiu de uma análise de
resultados desde a última ava-

liação externa em
2015, além do trabalho dos professores, em levantamentos de dados e
mapas de sondagens redimensionados a uma prática reflexiva dos
conteúdos aplicados para desenvolver as habilidades e
competências necessárias para a
formação de alunos leitores em
nosso município”,
explicou.
“Avançamos continuamente nos indicadores e
isso reflete o trabalho realizado junto aos anos iniciais, que
são a base da Educação Básica. Estamos finalizando um
projeto para desenvolvermos
com os alunos do Ensino Fundamental II, buscando atingir e
também superar as expectativas, como nos anos iniciais”,
disse a secretária de Educação,
Cultura e Esportes.
“Os resultados do Ideb demonstram o empenho e a dedicação da nossa rede municipal no dia-a-dia. Agradecemos
e parabenizamos todo o magistério, as equipes das unidades escolares e os alunos de
Iperó pelos resultados alcançados em 2017. A melhora nos
indicadores é um processo
constante. E de 2013 para cá
os números do Ensino Fundamental, que são um alicerce
para bons resultados também
no Ensino Médio, confirmam
que estamos no caminho certo e temos preparado bem os
nossos alunos”, destacou o
prefeito.

Alunos participam de
concurso de redação

NO ÚLTIMO dia 27, representantes da Marinha do Brasil
estiveram na Escola Municipal
“Professora Henory de Campos
Góes” e apresentaram o concurso de redação da “Operação Cisne Branco”, que é realizado em todo o território nacional e destinado aos alunos
do sexto ao nono ano.
O tema deste ano é “No mar,
segurança em primeiro lugar”.
Os alunos devem escrever uma
redação de 20 a 40 linhas. O
vencedor será premiado com
um laptop e uma viagem no
navio veleiro “Cisne Branco” e
poderá levar um acompanhante.
Alexandre Lisboa Antunes de
Oliveira, diretor da escola Henory, explicou que as redações

serão entregues à Marinha no
próximo dia 10. “Essa iniciativa é muito importante para o
aluno pesquisar e conhecer
mais sobre a Marinha do Brasil. A intenção da gestão e docentes é incentivá-los à escrita
por meio dessa redação e assim contribuir para o aprendizado”, comentou.
CURIOSIDADE - O veleiro
“Cisne Branco” é um navio da
Marinha do Brasil que exerce
funções diplomáticas e de relações públicas e tem como
missão representar o Brasil em
eventos náuticos nacionais e
internacionais, divulgar a mentalidade marítima na sociedade civil e preservar as tradições
navais. Ocasionalmente é utilizado como navio-escola.
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ILUMINAÇÃO

IBGE

População iperoense
cresce 28,2% em oito anos

Prefeitura instala novos pontos
no Vileta e inicia manutenção

Pelo oitavo ano consecutivo, Iperó é o município
com o maior percentual de crescimento na RMS

O INSTITUTO Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou no último dia 29, no
Diário Oficial da União, as estimativas de populações dos
5.570 municípios brasileiros.
Iperó recebeu 1.367 novos
moradores nos últimos 12 meses e chegou à marca de
36.280 habitantes. Esse número é 3,92% maior que a estimativa de 2017 (34.913 habitantes) e 28,2% maior que o
registrado no último censo realizado em 2010 (28.300 habitantes). Entre os 27 municípios que integram a Região
Metropolitana de Sorocaba
(RMS), pelo oitavo ano consecutivo Iperó teve o maior percentual de crescimento. De
2017 para 2018 a média de
crescimento dos municípios da
RMS foi de 1,57% e de 2010
para 2018 a média foi de
13,89%. Em relação ao número de moradores, Iperó ocupa
atualmente a 1128ª posição no
país e a 201ª no Estado.
Iperó guarda características interioranas que contribuem para
a vinda de novos moradores.
Fica a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo, com
fácil acesso pela rodovia Castello Branco, e é vizinha de
Sorocaba, cidade sede da RMS.
Por isso, Iperó é uma boa opção para quem busca a tranquilidade do interior e também
quer estar perto dos grandes
centros.
“O crescimento da população
sempre traz muitos desafios e
percebemos isso no dia-a-dia,
principalmente no que diz respeito à busca por serviços pú-

blicos. Procuramos gerenciar
da melhor maneira possível e
sempre realizamos ações importantes na área de infraestrutura em toda a cidade, focando também na qualidade de
vida da população. Atravessamos momentos difíceis entre
2015 e 2017, mas fizemos a
nossa lição de casa e o município não parou. Seguimos crescendo e o comércio também
cresceu, tanto na região central, quanto em George Oetterer, que é o maior bairro atualmente”, comenta o prefeito.
Iperó deve ficar entre os primeiros municípios da RMS em aumento da arrecadação de ICMS
para 2019, cujos dados oficiais
sairão nos próximos meses.
Para os próximos anos, o município também vai receber o
Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), cuja pedra fundamental foi lançada em junho e
os trabalhos para esse projeto
já estavam em andamento há
alguns anos. O RMB permitirá
que Iperó se torne uma referência na área da medicina
nuclear e atrairá mais pessoas
e investimentos ao município.
Na área do turismo, o poder
executivo aguarda o processo
de aprovação do Município de
Interesse Turístico (MIT), por
meio do qual haverá um repasse anual de R$ 600 mil para o
turismo em Iperó. Após a autorização e com esses valores,
o município terá condições de
apoiar ainda mais as iniciativas
na Floresta Nacional de Ipanema, com as ações voltadas ao
tropeirismo, turismo e cultura
na antiga estação ferroviária,

recuperação da área e realização de eventos na antiga oficina de soldagem de trilhos,
onde também funciona o balonismo, além da área do boulder (escalada) no bairro do
Morro, proporcionando uma
infraestrutura melhor e mais
adequada nesses locais, que
hoje ainda são mínimas.
“Assim como o poder público,
a iniciativa privada também
precisa estar preparada para
esse aumento de demanda na
cidade que deverá continuar
nos próximos anos. Atuamos
fortemente e sempre com o
apoio da Câmara Municipal, de
todos os vereadores, nas ações
de regularização fundiária nos
últimos cinco anos, recentemente com mais uma parte do
nosso Distrito Industrial (40 indústrias), e estamos levando
adiante esse trabalho em todo
o município. Há ainda a expectativa de novos loteamentos
residenciais e programas habitacionais. Temos sido procurados para a instalação de novas
indústrias, o que demonstra a
seriedade e o comprometimento do nosso trabalho. Isso passa segurança para quem pretende investir”, finalizou.
CENÁRIO NACIONAL - A população chegou a 208,4 milhões no Brasil. São Paulo permanece como o município
mais populoso do país, com
12,2 milhões de habitantes. O
Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, com 6,7 milhões de
habitantes). O menor município do Brasil é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com apenas 786 habitantes.

A PREFEITURA de Iperó
iniciou na última sexta (31), no
bairro Vileta, o complemento
da instalação de braços de iluminação pública nas vias que
haviam recebido anteriormente a iluminação de maneira alternada.
As ruas Paraná, Galiléia, Canaã, Luiz José da Silva, Sérgio
Siqueira, Edward Paiffer, Canadá e Projetada H12 ficarão
iluminadas em toda a extensão. A previsão é que esses
trabalhos sejam concluídos
até o fim desta semana.
“É a segunda fase do trabalho que iniciamos no primeiro
semestre e com isso atendemos a um pedido antigo dos
moradores. Posteriormente
serão atendidas ainda a rua
Benedita Vicentina e a avenida Augusta, que aguardam as
tratativas em andamento com
a concessionária para a execução de adequações no sistema e autorização para a instalação dos novos pontos”,
explicou o prefeito.

MANUTENÇÃO – Também relacionado à iluminação pública,
na última terça (4) a Prefeitura
iniciou os serviços de manutenção do sistema, que serão executados em todo o município.
O prazo de contrato com a empresa responsável é de 12 meses, com pagamentos realizados
de acordo com a execução dos
serviços.
Para agilizar os atendimentos, a
Prefeitura vai criar um novo canal de comunicação, via 0800
ou “Disque 156”.
Além do novo canal, continua
disponível o link no site oficial:
http://www.ipero.sp.gov.br/manutencao-de-iluminacao-publica/
“Iniciamos os trabalhos pelos
bairros Narita Park, Jardim Sartorelli, Capoavinha e Bela Vista.
O atendimento será feito de
acordo com a programação da
Secretaria de Transportes e Serviços Municipais e percorreremos todos os bairros de Iperó
com esses serviços”, finalizou o
prefeito.
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VILETA E ALVORADA

VITEN E ALVORADA

Prefeito e Associação tratam sobre a regularização
da área com a ministra Rosa Weber

O PREFEITO de Iperó viajou para Brasília nesta quarta
(5), onde se reuniu com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), para
tratar sobre a regularização da
área que compreende os bairros Vileta e Jardim Alvorada, na
região de George Oetterer. O
processo referente a essas terras está com a ministra esperando o julgamento e é o mais
antigo do Brasil atualmente,
que aguarda a decisão no STF
há 49 anos, tendo sido distribuído na Justiça há 50 anos.
A reunião com a ministra Rosa
Weber foi solicitada pela Associação de Amigos do Bairro
Jardim Alvorada (Abra), em
parceria com a Prefeitura. Além
do prefeito, participaram do
encontro o deputado federal
Paulo Teixeira e os representantes da Abra, Lino Júlio José, Eliana Souza da Silva e Alan Martins Ribeiro. Antes do encontro desta quarta (5) o prefeito
já esteve reunido com a ministra por outras duas vezes, sendo a última em 2013.
Devido à situação irregular dessa área, o município enfrenta
entraves para conseguir recursos via convênios, emendas ou
mesmo por meio de programas
dos governos estadual e federal, o que impede a realização
de mais melhorias nos bairros.
Mesmo assim, a Prefeitura não
tem medido esforços para executar serviços no Vileta e Alvo-

rada, apesar das dificuldades
geradas principalmente pela
falta da documentação e regularização.
“Acredito que a ministra Rosa
Weber ficou sensibilizada com
a apresentação da situação
social dos bairros envolvidos
nesse processo de regularização fundiária que está nas
mãos dela”, falou Eliana Souza da Silva, que integra a Abra.
“Senti a ministra Rosa Weber
muito sensibilizada com a nossa presença. Deu a entender
que vai encaminhar a questão.
Demos um grande passo rumo
ao futuro da região”, disse Lino
Júlio José, presidente da Abra.
O prefeito explica que a comitiva foi muito bem recebida
pela ministra e a reunião foi um
apelo para que o processo seja
julgado pelo STF. “É isso que

queremos e precisamos para a
regularização. É necessário que
eles decidam se a área é da
União ou se são terras devolutas do Estado de São Paulo.
Assim já teríamos condições de
caminhar com a regularização
dos imóveis”, comentou.
Ainda de acordo com o prefeito, foram apresentados um
mapa e fotos mostrando a realidade atual das áreas. “Esse
material foi extremamente positivo para a reunião e a ministra Rosa Weber nos garantiu
que será colocado em breve o
processo para julgamento e
assim resolveremos toda essa
questão. A ministra inclusive
ficou com essas imagens e com
o mapa da área do Vileta e Alvorada para auxiliar nessa tomada de decisão”, finalizou o
prefeito.

Coleta de esgoto e abastecimento
estão em fase de licitação

POR MEIO de um ofício enviado à Superintendência da Sabesp no último dia 31, o prefeito de Iperó solicitou a atualização das informações sobre o
andamento dos projetos que
envolvem a coleta de esgoto no
bairro Viten/Jardim das Alamandas e o abastecimento de água
no Jardim Alvorada.
No bairro Viten serão atendidas
cerca de 120 famílias, que reivindicam há anos a solução definitiva para a questão referente
ao esgotamento sanitário. No
Jardim Alvorada são aproximadamente 150 famílias que, sem
o abastecimento de água atualmente, são atendidas pela Prefeitura com caminhões pipa para
minimizar a falta do serviço.
O superintendente da Sabesp
em Botucatu, Maurício Tápia,
respondeu à Prefeitura na última terça (4) e informou que está
em processo de licitação, na forma de tomada de preço, o pacote para a realização dessas

obras, com investimentos em
torno de R$ 656 mil. “O empreendimento compreende a
implantação de 1.053,45
metros de rede coletora e a
execução de 58 ligações de
esgoto no Jardim das Alamandas/bairro Viten, além da
construção de 5.781,07 metros de rede de água e
2.816,46 metros de adutora
de água tratada no Jardim
Alvorada”, explicou.
“Essa atualização das informações para os moradores,
mostrando os avanços já obtidos, é muito importante.
São duas obras bastante
aguardadas e contribuirão
para melhorar a qualidade de
vida nesses bairros. Estamos
acompanhando de perto essas questões junto à Sabesp
e encaminhamos cópias desses ofícios à Câmara Municipal para que os vereadores
tomem conhecimento”, destacou o prefeito.

