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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

gas somente escolherão em
caso do não comparecimento
ou desistência dos candidatos
melhores classificados.
Mais informações podem ser
A Prefeitura de Iperó, obtidas diretamente no Deparpor meio do Departamento de tamento de Recursos Humanos.
Recursos Humanos e da Secretaria da Educação, Cultura e Es- Iperó, 16 de janeiro de 2019.
portes, comunica a convocação
para o provimento de cargo em
Departamento de Recursos
caráter temporário.
Humanos
A chamada seguirá a ordem dos Secretaria de Educação, Cultura
candidatos classificados nos tere Esportes.
mos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018.
LOCAL: Secretaria de Educação,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cultura e Esportes – Rua Luis CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
Rossi, 107 – Jardim Irene
– CARGO: PROFESSOR DE ENSIDATA: 21.01.2019
NO FUND. II – ARTES
HORÁRIO 1: 09H00
A Prefeitura de Iperó, por meio
ENSINO FUNDAMENTAL I –
do Departamento de Recursos
Classificados do nº 37º ao 50º; Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
EDUCAÇÃO INFANTIL – Classifi- comunica a convocação para o
cados do nº 19º ao 28º;
provimento de cargo em caráter
HORÁRIO 2: 13H00
efetivo.
ENSINO FUNDAMENTAL II_AR- A chamada seguirá a ordem dos
TES – Classificados do nº 05º ao candidatos classificados nos ter08º;
mos do Edital de Concurso PúENSINO FUNDAMENTAL II_CIÊN- blico n° 02/2018.
CIAS – Classificados do nº 14º DATA: 21.01.2019
ao 16º e 01º ao 02°;
HORÁRIO: 09h00min
ENSINO FUNDAMENTAL II_EDU- LOCAL: Secretaria de Educação,
CAÇÃO FÍSICA (BACHAREL) – Cultura e Esportes – Rua Luis
Classificados do nº 01º ao 09º; Rossi, 107 – Jardim Irene
ENSINO FUNDAMENTAL II_EDU- ENSINO FUND. II – ARTES – ClasCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) sificados nº 05º ao 08º.
– Classificados do nº 08º ao 15º; Orientações:
ENSINO FUNDAMENTAL II_IN- 1-Os candidatos deverão apreGLÊS – Classificados do nº 01º sentar cópia acompanhada dos
ao 08º;
originais da Carteira de IdentidaENSINO FUNDAMENTAL II_GEO- de (RG) e Diploma ou CertificaGRAFIA – Classificados do nº do acompanhado do respectivo
11º ao 15º;
Histórico Escolar no momento
ENSINO FUNDAMENTAL II_HIS- da atribuição;
TÓRIA – Classificados do nº 02º 2-A escolha por procuração será
ao 06º;
feita mediante entrega do resENSINO FUNDAMENTAL II_POR- pectivo instrumento de mandaTUGUÊS – Classificados do nº to com firma reconhecida acom10º ao 17º;
panhado de cópias reprográficas
Orientações:
do documento de identidade do
1-Os candidatos deverão apre- procurador e do candidato que
sentar cópia acompanhada dos ficarão retidas;
originais da Carteira de Identida- 3-Os candidatos chamados que
de (RG) e Diploma ou Certifica- ultrapassarem o número de vado acompanhado do respectivo gas somente escolherão em
Histórico Escolar no momento caso do não comparecimento
da atribuição;
ou desistência dos candidatos
2-A escolha por procuração será melhores classificados.
feita mediante entrega do res- Mais informações podem ser
pectivo instrumento de manda- obtidas diretamente no Departo com firma reconhecida acom- tamento de Recursos Humanos.
panhado de cópias reprográficas
do documento de identidade do Iperó, 16 de janeiro de 2019.
procurador e do candidato que
ficarão retidas;
Departamento de Recursos
3-Os candidatos chamados que
Humanos
ultrapassarem o número de va-

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018
ENSINO FUNDAMENTAL II / ARTE = 01 VAGA

IPERÓ, 16 DE JANEIRO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
– CARGO: DIRETOR DE ESCOLA
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
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° 02/2018.
DATA: 21.01.2019
HORÁRIO: 09h00min
LOCAL: Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes – Rua Luis
Rossi, 107 – Jardim Irene
DIRETOR DE ESCOLA – Classificados nº 09º.
Orientações:
1-Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG), Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo
Histórico Escolar, e documentos
comprobatórios dos 5 (cinco)
anos de exercício no Magistério
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, 16 de janeiro de 2019.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
PORTARIA N.º 001/2019
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Publicado e registrado nesta secretaria em 02 de janeiro
de 2019.

Moraes, primeiro iperoense filho
de um ferroviário e de uma dona
de casa a se formar professor;
CONSIDERANDO que em Iperó
atuou como chefe de Escoteiros, professor da Alfabetização
de Adultos, redator esportivo de
“O Jornal de Iperó” e jogador de
futebol do Sorocabana Esporte
Clube;
CONSIDERANDO que o professor
Said, após se formar, percorreu
o sertão paulista, até finalmente
chegar a Taboão da Serra, já na
Grande São Paulo;
CONSIDERANDO os trabalhos
realizados naquela cidade como
diretor de escola, vereador, presidente da Câmara e secretário
municipal em cinco pastas diferentes, entre elas a de Educação,
sempre levando o nome de Iperó
por onde passou;
CONSIDERANDO todos os serviços prestados na área da Educação que, certamente, contribuíram e ainda contribuirão na
formação de inúmeros alunos;
CONSIDERANDO que o professor Said destacou-se por meio de
projetos que visam a difusão da
Educação;
DECRETA
Art. 1º. Fica o Senhor SAID JORGE DE MORAES nomeado EMBAIXADOR MUNICIPAL DE IPERÓ.
Art. 2º. As despesas decorrentes
do presente Decreto serão cobertas com dotações do orçamento
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto entrará em
vigor na data de 1° de janeiro de
2019, revogadas as disposições
em contrário.

DECRETO Nº 1.862, DE 18
DE JANEIRO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Iperó, 18
DE JANEIRO DE 2019.

“Dispõe sobre a declaração de
EMBAIXADOR MUNICIPAL DE
IPERÓ.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a autobiografia do educador Said Jorge de

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

O PRESIDENTE DA C MARA MUNICIPAL DE IPERÓ NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
REGIMENTAIS RESOLVE:
Artigo 1º - Em virtude do contido na ata de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Iperó, anexa, que nomeia como
Presidente do Legislativo Municipal para o biênio 2019/2020,
o Senhor Luís Fernando Paula
Leite; ficam habilitados como
usuários da chave máster da
conta corrente n.º14861-X, junto à agência n.º 4567-1, do Banco do Brasil, o atual Presidente
do Legislativo Municipal, o Senhor Luis Fernando Paula Leite
e a Servidora Rosimeire Aleixo,
servidora pública, ocupante do
cargo efetivo de Contador/Tesoureiro.
Artigo 2º Fica ainda a servidora
Eneide Regina Proença, servidora pública ocupante do cargo
efetivo de Contador/Tesoureiro
habilitada à movimentação da
conta corrente por quaisquer
meios, assinar e endossar cheques (sempre em conjunto com
o Presidente da Câmara) e solicitar extratos por quaisquer
meios.
Artigo 3º Esta portaria entra em
vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira” em 02 de janeiro de
2019.
Luis Fernando Paula leite
Presidente

Publicada nesta Secretaria, em 18
de janeiro de 2019.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Vice-Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO Nº 1/2019
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO E PREENCHIMENTO
DE VAGAS NOS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE
2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do Município de
Iperó/SP, no uso de suas atribuições legais, expede a presente
Resolução com a finalidade de
disponibilizar inscrições para o
preenchimento de vagas nos
Centros de Educação Infantil
(CEI’s) do município; e
CONSIDERANDO a necessidade
de planejar e organizar a oferta
de vagas nos Centros de Educação Infantil (CEI’s) - Creche, de
forma a garantir os direitos das
crianças;
CONSIDERANDO a necessidade
de tornar público e acessível aos
munícipes os critérios para disponibilização e preenchimento
de vagas, bem como de melhorar e tornar mais eficaz o atendimento aos munícipes;
RESOLVE
Art. 1º. Os pais e/ou responsáveis legais de crianças de 4
meses a 3 anos e 11 meses que
tenham interesse em se inscrever para obter atendimento nos
Centros de Educação Infantil –
CEI’s (Creches) deverão realizar
inscrição nos seguintes locais:
I - Na sede da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, localizada na Rua Luiz Rossi, nº 107,
Jardim Irene;
II - No Centro de Educação Infantil “Almirante Schieck”, localizada na Avenida Cecy, nº 41,
George Oetterer.
Parágrafo único. O pedido de
inscrição somente poderá ser
formulado pelos pais ou responsáveis legais com a apresentação
da documentação de guarda, se
for o caso.
Art. 2º. As inscrições estarão
abertas no período de 22 à 31
de janeiro de 2019, de segunda
à sexta-feira, das 9h às 11h30m
e das 13h30m às 16h no 1º semestre do ano letivo.
§1º. As inscrições terão validade
para o ano letivo de 2019.
§2º. Para vagas remanescentes
as inscrições serão no período
de 22 a 26 de julho de 2019 nas
Unidades Escolares.
§3º. Os pais e/ou responsáveis
que não efetivarem a inscrição
no período constante do artigo
2º poderão realizar o pedido entre os dias 1 a 7 dos meses de
MARÇO até NOVEMBRO, de
segunda à sexta-feira, das 9h às

às 11h30m e das 13h30m às
16h.
§4º. Nos mês de DEZEMBRO
não serão efetivadas inscrições.
§5º. Casos excepcionais serão
avaliados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes em
conjunto com as Secretarias de
Governo e Planejamento e Desenvolvimento.
Art. 3º. As inscrições serão realizadas conforme a faixa etária
das crianças seguindo a seguinte
divisão:
I - Berçário I - De 4 meses a 1
ano;
II - Berçário II - De 1 ano até 1
ano e 11 meses;
III - Maternal I - De 2 anos até 2
anos e 11 meses; e
IV - Maternal II - De 3 anos até 3
anos e 11 meses
Art. 4º. No ato da inscrição, o
pai e/ou responsável legal deverá apresentar o formulário constante do anexo I devidamente
preenchido, com cópia dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da
criança;
II - Cédula de identidade do pais
e/ou responsável legal;
III - Comprovante de residência
atualizado;
IV - Informação sobre telefones
de contato, indicação de duas
opções de CEI’s e sobre o interesse em matrícula para período
integral ou parcial;
V - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
ou declaração do empregador
com firma reconhecida e contendo horário de trabalho; e
VI - Termo de responsabilidade,
conforme anexo II.
§1º. Não serão recebidas inscrições sem a apresentação de
toda documentação constante
do artigo 4º.
§2º. No ato da inscrição os responsáveis legais deverão trazer
a via original dos documentos
para conferência.
§3º. Caso os CEI’s indicados
pelo responsável legal no ato da
inscrição, conforme previsto no
inciso IV, não tenham vaga disponível no momento em que a
criança tiver a vaga disponibilizada será oferecida vaga em outra unidade.
§4º. O pai e/ou responsável legal
deverá manter os dados cadastrais atualizados e proceder as
alterações que forem necessárias nos mesmos locais de inscrição constantes do artigo 1º
desta Resolução.
Art. 5º. O preenchimento das
vagas será realizado conforme
a ordem cronológica e respeitados rigorosamente o número do
protocolo da inscrição.

Art. 6º. Os inscritos terão as vagas disponibilizadas para o ano
letivo de 2019 que terá início em
04 de fevereiro, conforme disponibilidade de vagas e ordem de
inscrição.
Art. 7º. No ato da matrícula,
os pais e/ou responsáveis legais
deverão preencher formulário
específico, constando dados e
informações pessoais para entrega no Centro de Educação
Infantil com uma foto 3X4 da
criança e cópias, acompanhadas
dos respectivos originais, dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da
criança;
II - Comprovante de residência
atualizado;
III - Carteira de Vacinação atualizada;
IV - Cartão do SUS da criança;
V - CPF e RG ou documento oficial com foto dos pais e/ou responsáveis legais;
VI - Comprovante judicial de
guarda, se for o caso;
VII - Informações de saúde que
forem pertinentes.
Art. 8º. O não comparecimento
dos pais e/ou responsáveis legais
para a efetivação da matrícula
no CEI, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, após a convocação, ensejará na desclassificação do candidato e no chamamento dos
pais e/ou responsáveis legais do
próximo candidato classificado.
Art. 9º. Havendo interesse os
pais e/ou responsáveis legais poderão solicitar transferência de
crianças regularmente matriculadas nos CEI’s da rede municipal de ensino após decorridos 6
(seis) meses da efetiva matrícula
ou por meio de permuta.
Art. 10. As dúvidas sobre a presente Resolução poderão ser sanadas com a equipe do Departamento de Educação Infantil na
sede da Secretaria de Educação
Cultura e Esportes e/ou na Subprefeitura.
Art. 11. Esta Resolução entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, 04 de
janeiro de 2019.
Andreia Aparecida Arato
Rocha Camargo
Secretária de Educação,
Cultura e Esportes

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS:

DADOS GERAIS:

Iperó, ____ de ____________ de 2019.
_________________________________________
Nome:
RG nº
ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu,
_________________________________________
_______________________________________,
RG
nº
___________________________, CPF nº _____________________
, residente na avenida/ rua ________________________________
________________________________________, nº ________, no
Bairro ______________________________, no município de Iperó, Estado de São Paulo, assumo inteira responsabilidade pelas
informações prestadas no Formulário de Inscrição e autenticidade
das cópias dos documentos entregues para fins de disponibilização de vaga em creche.
Declaro ainda estar ciente de que, caso constatada a falsidade
nas informações prestadas ou documentos apresentados, a situação implicará nas penalidades cabíveis, previstas no artigo 299 do
Código Penal.
Iperó, ____ de ____________ de 2019.

_________________________________________
Nome:
RG nº

RESOLUÇÃO Nº 2/2019
ANEXO I - FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO PARA VAGA EM
REGULAMENTA AS DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
CRECHE
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPERÓ
PARA O ANO LETIVO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
DADOS DA CRIANÇA
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A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do Município de
Iperó/SP, no uso de suas atribuições legais, expede a presente
Resolução com a finalidade de
regulamentar o transporte escolar para o ano letivo de 2019; e
CONSIDERANDO o disposto na
Resolução CD/FNDE nº 5, de 22
de abril de 2005 e a Resolução
SE 27 e 28/2011;
CONSIDERANDO a necessidade
de planejar e organizar o transporte escolar, de forma a garantir os direitos das crianças e o
acesso ao Ensino Fundamental
aos alunos residentes em localidades distantes mais de dois
quilômetros da unidade escolar
e ainda locais de difícil acesso;
CONSIDERANDO, por fim, que
a análise de percursos demonstrou que o transporte de alunos
a uma mesma unidade escolar
gera a economia de recursos
financeiros sem, contudo, comprometer o direito dos usuários;
RESOLVE
Art. 1º. Os alunos da rede municipal de ensino que se utilizem
do transporte escolar municipal
deverão estar matriculados na
mesma unidade escolar, conforme o segmento correspondente
a faixa etária.
Art. 2º. Para a utilização do
transporte escolar o aluno deverá ser devidamente cadastrado
pelo setor responsável na Secretaria de Educação (anexo I),
a quem caberá a confecção de
carteira de transporte escolar na
qual deverão constar o Nome
Completo do Aluno e o respectivo Registro do Aluno (R.A.).
Art. 3º. Os pais e/ou responsáveis legais que optem pelo
transporte do aluno por meios
próprios deverão assinar termo
de responsabilidade e declarar
expressamente que dispensam
o uso do transporte escolar disponibilizado pela Secretaria de
Educação (anexo II).
Art. 4º. É vedada a entrada e/ ou
permanência de pessoas estranhas nos ônibus destinados ao
transporte escolar de aluno sem
que haja autorização da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 5º. Em cada unidade escolar
municipal deverá ser designado
um servidor que ficará responsável por recepcionar o aluno e
solicitar sua carteira de acesso
ao transporte de alunos e devolvê-la no momento da saída da
aula.
Art. 6º. A direção da unidade
escolar deverá comunicar à Secretaria Municipal de Educação
qualquer problema envolvendo
a empresa prestadora de serviços e/ ou o transporte de alunos.
Art. 7º. Para garantir a qualidade de atendimento e o transporte com segurança e eficiência os
alunos usuários do transporte
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escolar municipal deverão:
I - Apresentar a carteirinha escolar;
II - Respeitar os motoristas, os inspetores de alunos, colegas e passageiros;
III - Permanecer sentados;
IV - Conservar o veículo destinado ao transporte escolar;
V - Respeitar os horários do transporte escolar;
VI - Observar as demais orientações dos responsáveis pelo transporte.
Art. 8º. Quando o aluno for transferido de uma unidade escolar municipal para outra, a Secretaria da Escola deverá encaminhar a carteira
de transporte escolar com as informações sobre a nova unidade escolar e, de forma imediata, para que o setor de transporte escolar da
Secretaria de Educação providencie a atualização dos dados cadastrais
necessária.
Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 2 de janeiro de 2019.
Andreia Aparecida Arato
Rocha Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esportes
ANEXO I – FORMULÁRIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Iperó, ____ de ____________ de 2019.
_________________________________________
Nome:
RG nº
ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, ________________________________________________________
________________________, RG nº ___________________________,
CPF nº _____________________ , residente na avenida/ rua _________
___________________________________________________________
____, nº ________, no Bairro ______________________________, no
município de Iperó, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável legal pelo aluno __________________________________________
__________________________________________ , declaro que tenho
condições de realizar o transporte do estudante com meios próprios e
que dispenso o transporte escolar fornecido pela Secretaria de Educação.
Declaro ainda estar ciente de que, caso constatada a falsidade nas
informações prestadas, a situação implicará nas penalidades cabíveis,
previstas no artigo 299 do Código Penal.
Iperó, ____ de ____________ de 2019.
_________________________________________
Nome:
RG nº

EDITAL Nº 1/2019 - SADS/
SERAT
“Mutirão Social do
Trabalhador”
(Lei Municipal 662/2008)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, por meio das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e Meio Rural,
Ambiente e Turismo, faz saber
que estão abertas as inscrições
para o “Curso de Jardinagem”
do Programa Incentivo ao
Trabalho e Orientação Social
“Mutirão Social do Trabalhador” instituído pela Lei Municipal nº 662 de 23/10/2008 e
regulamentado pelo Decreto
896/2009 (e suas alterações
posteriores).
1. DO PROGRAMA
1.1. O programa tem por finalidade oferecer cursos/palestras profissionalizantes e de
orientação social básica com a
concessão de bolsa pela participação no programa de atividades práticas, mediante a
prestação de serviços de interesse da comunidade local do
município.
1.2. O “Curso de Jardinagem”
cadastrará 50 (cinquenta) interessados e atenderá, inicialmente, até 30 (trinta) famílias
distribuídas entre os bairros da
cidade e que estejam em condição de vulnerabilidade social
em decorrência do desemprego de seus membros e/ou de
carência socioeconômica que
deverão ser devidamente comprovados.
1.3. Constatada a necessidade da Administração poderão
ainda ser convocados para
participar do programa os 20
(vinte) outros cadastrados, de
forma gradativa e, desde que,
observadas as condições do
item 1.2..
1.4. As atividades práticas terão duração de 04 (quatro)
horas diárias pelo período de
5 (cinco) dias por semana,
sendo 4 (quatro) dias na execução das tarefas e 01 (um) na
realização de cursos/palestras
profissionalizantes e de orientação social básica.
1.5. A carga horária poderá
sofrer alteração conforme o
cronograma do curso, em especial, no que se refere aos
cursos/palestras profissionalizantes e de orientação social
básica.
1.6. As atividades serão organizadas e supervisionadas
pela Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social em
conjunto com a Secretaria do
Meio Rural, Ambiente e Turismo.
2. DA BOLSA
2.1. O aluno do programa receberá uma bolsa auxilio diá-

no valor de R$ 20,00 (vinte
reais), além de transporte até
o local das atividades práticas,
quando necessário, bem como
alimentação, cesta básica e seguro de acidentes pessoais.
2.2.
Serão selecionados 4
(quatro) alunos bolsistas, remanescentes dos cursos anteriores, escolhidos em decisão
conjunta da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social e da Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo,
considerando o critério de melhor aproveitamento a fim de
que permaneçam no programa como alunos monitores.
2.3. Os bolsistas selecionados
conforme item 2.2. exercerão
a função de alunos monitores
e receberão uma bolsa auxílio
diária no valor de R$ 40,00
(quarenta reais) e ainda os benefícios idênticos aos dos demais bolsistas.
3. DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento do valor
da bolsa auxílio será realizado
pela Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social de
forma quinzenal, sempre, às
sextas-feiras.
3.2. Para fins de pagamento
serão considerados os dias em
que os bolsistas realmente participaram das atividades.
3.3. A cesta básica de cada
bolsista será entregue mensalmente em data e local fixados
pelas Secretarias responsáveis
pelo programa.
3.4. Para ter direito ao benefício da cesta básica o aluno
não poderá apresentar mais
de 3 (três) faltas injustificadas
no mês.
4. DA DURAÇÃO DO CURSO
4.1. O curso tem previsão de
início em 04/02/2019, com
duração de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais
3 (três) meses, a critério da Administração e conforme a disponibilidade orçamentária.
5. DOS REQUISITOS PARA A
INSCRIÇÃO
5.1. São requisitos básicos
para inscrição no Programa:
I - Estar ou ter em situação de
desemprego de membro da
família igual ou superior a um
ano, desde que não seja beneficiário de seguro desemprego;
II - Residir há, pelo menos, um
ano no município;
III - Apresentar aptidão física
para exercer as atividades previstas no programa; e
IV - Não ter outro membro da
família participando do programa.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições poderão ser
efetivadas no período de 24 e
25 de janeiro de 2019, no horário compreendido entre 9 às
11 horas e 13 e 16 horas, nos
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seguintes locais:
I - No Centro na Casa do Cidadão/ PAT, localizada na rua Costa e Silva, nº 195;
II - No bairro de George Oetterer
na Subprefeitura localizada na
Rua José Rocha nº 20.
6.2. Após o período constante do item 6.1. serão recebidas
inscrições para fins de cadastro
reserva, que deverá ser utilizado
nos casos de desistências ou exclusão do programa.
6.3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os
seguintes documentos:
I - Cédula de Identidade/RG;
II - Cadastro de Pessoa Física/
CPF;
III - Comprovante de residência;
e
IV - Comprovante da situação
sócio familiar.
6.4. A situação sócio familiar
será demonstrada por meio de:
I - Documentos de identidade de
todos os membros da família;
II - Comprovantes de renda de
todos os membros da família,
tais como, Carteira de Trabalho
de Previdência Social - CTPS, declaração de empregador, auto
declaração, etc.
III - Comprovantes de despesas
do grupo familiar, como por
exemplo, recibos de aluguel ou
prestação do imóvel, recibos de
consumo de água, luz, telefone,
farmácia, prestações, financiamentos, dentre outros.
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1. O processo de seleção dos
inscritos será realizado em conjunto pelos profissionais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio de
entrevistas e análise da documentação comprobatória da situação socioeconômica declarada, sendo que, eventualmente,
os profissionais da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social poderão realizar visitas ao
domicílio do candidato inscrito,
se assim julgarem necessário.
7.2. As informações prestadas
na entrevista serão assinadas
como verdadeiras, pelo candidato, sob as penas da lei.
8. DAS VAGAS
8.1. No caso das inscrições superarem o número de vagas oferecidas, os inscritos serão selecionados por meio dos seguintes
critérios, nessa ordem:
I - Aqueles que têm maiores encargos familiares (aluguel, membros da família portadores de
deficiência, idosos dependentes
e sem renda, doentes crônicos);
II - Pela idade (da maior para a
menor);
III - Mulheres que são arrimos de
família;
IV - Os que têm maior tempo de
desemprego.
8.2. A divulgação dos nomes dos
candidatos selecionados, bem

como, dos demais documentos
que deverão ser apresentados,
será feita pelos meios de comunicação local ou nos locais onde
foram efetuadas as inscrições.
8.3. Em caso de desistência daqueles candidatos convocados
ou no decorrer do programa,
as vagas e novas convocações
serão publicadas nos meios oficiais da Prefeitura de Iperó e via
e-mail.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Os cadastrados selecionados e convocados, para efeito de
preenchimento das vagas disponíveis ficam sujeitos à apresentação de documentos que comprovem a veracidade de suas
informações, devendo, para
tanto, firmar Termo de Adesão
ao Programa Mutirão Social.
9.2. A adesão ao programa não
implica em hipótese alguma vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Iperó.
9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Governo.
Iperó, 18 de janeiro de 2019.
PREFEITURA DE IPERÓ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE MEIO RURAL
AMBIENTE E TURISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2019/2021
O CONSÓRCIO DE ESTUDOS,
RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ – CERISO, por meio de seu Presidente,
nos termos dos §§ 1º, 3º e 5º do
artigo 9º do Estatuto, CONVOCA a todos os integrantes deste
Consórcio, para as eleições da
Nova Diretoria, a realizar-se na
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e
Adjacências - Fundação Pátria
- situada na Rua José Antônio
Scaciota, nº 165, no Portal do
Cedro, na cidade de Iperó/SP, no
dia 31 de janeiro de 2019, às 9
horas.
A reunião terá como pauta: 1)
Prestação de Contas do Consórcio e 2) Eleição dos Novos Conselhos e Secretarias.
Iperó/SP, 07 de janeiro de 2018.
Vanderlei Polizeli
Presidente do CERISO
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SAÚDE
INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO

UBS do bairro Vileta entrará em
funcionamento no dia 21
A UBS “Cacilda Fogaça
de Almeida”, no Campos
Vileta, inicia suas atividades
na próxima segunda-feira
(21) à partir das 7 horas e
terá condições de atender 270 pessoas por dia.
Com uma ambulância
zero quilômetro, 18 funcionários e uma equipe de
saúde da família, a unidade
terá serviços na área de clínica básica (geral, pediatria,
ginecologia e odontologia),
procedimentos de vacinação,
curativos, retirada de pontos,
aferição de pressão arterial e
glicemia capilar, mensuração
de peso e estatura, administração de medicamentos e
ainda coleta de papanicolau,
de exames laboratoriais e procedimentos odontológicos.
Até que pudesse ser entregue definitivamente, a obra
sofreu diversas intercorrências. Na primeira licitação, a
empresa vencedora acabou
por abandonar a obra em
razão das dificuldades enfrentadas com atos de depreda-

ção e invasão da obra. Com o
abandono da obra pela primeira
empresa, nova licitação precisou
ser realizada e nela tiveram que
ser incluídas adequações do
projeto para reparo das depredações. No valor de R$ 512 mil
reais a obra foi custeada com
recursos do Governo Federal.
Superando todas as dificuldades, enfrentando os problemas decorrentes da obra e atendendo aos anseios da população
do bairro, a Prefeitura de Iperó
cumprirá. então, nesta segunda-feira (21), com o compromisso
assumido junto aos moradores
do bairro George Oetterer. O
próximo passo agora envolve a
reforma da unidade de saúde
“Marinheiro Marcílio Dias”, para
a qual a Administração Municipal, já busca recursos junto ao
Governo do Estado e Federal.
Para o Secretário de Saúde, a
unidade tem condições de atender muito bem a população.
“Temos uma equipe totalmente
preparada, profissionais capacitados para atender as demandas
da comunidade e muita vontade

de fazer a diferença em
prol dos moradores.”, disse
o gestor.
O prefeito comemora
“Enfrentamos inúmeras dificuldades e muitos não acreditaram no término dessa
obra. Confesso que a batalha
burocrática não foi fácil, mas,
sempre nos mantivemos firmes na intenção de melhorar
os serviços que são ofertados
aos moradores do bairro de
George Oetterer. Agradecemos a compreensão da população e solicitamos o apoio
de todos para que o espaço
possa ser preservado e bem
utilizado. É um bem de todos
e uma conquista para o bairro! Nosso trabalho continua
e espero poder trazer ainda
mais benefícios para o bairro
nos próximos dois anos.”.
Os moradores poderão
se utilizar dos serviços da
nova Unidade de Saúde, de
segunda à sexta-feira, das
7 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3266-2228.■

Obras são concluídas, mas
não param
Provenientes de convênios firmados com o Governo do
Estado, as obras de terraplanagem
e pavimentação nas ruas José
Coelho Maia e Endócles José de
Almeida (bairro Campo Vileta e
bairro de George Oetterer, consecutivamente) foram finalizadas.
No caso da pavimentação da rua
Endócles, citada acima, foi necessária em razão de um pedido feito
para a implantação de um pleito
de creche Federal e outro pleito
do Governo do Estado, que se
instalará em uma área de 10 mil
metros, que foi regularizada pela
Prefeitura no local caso haja a
contemplação do projeto para o
município.
Ainda neste mês de janeiro
serão realizados no bairro do Vileta, nas ruas José da Silva Xavier
e Hélio Martins, obras de rede de
drenagens pluviais (águas proveniente das chuvas), como boca de
lobo e galerias, e em seguida a rua
receberá a pavimentação. A obra
tem previsão de finalização para
março/2019.
Para este primeiro bimestre
de 2019, também estão previstas
as obras de pavimentação da

avenida George Oetterer e das
ruas das Bandeiras, Fernão Dias
Paes Leme, Bartolomeu Bueno
da Silva, Vilma de Freitas, Borba
Gato, Anhanguera, Antonio
Raposo Tavares.
O prefeito explica que há
também um convênio de 1 milhão de reais, assinado em junho
de 2018 junto ao Governo do
Estado, onde já foi realizada a licitação das obras e homologada
pela prefeitura “Estamos aguardando a liberação do Governo e
dos valores para darmos início na
pavimentação das ruas Antonio
Aciano Rodrigues, Anita, Benedito de Moura, Lalinha e Aidano
Poli, sem esquecer das ruas da
área central, Maria Machado e
José Pedro da Silva”.
Ainda com recursos provenientes de 2018, serão finalizadas as ruas Moreira e Paulino de
Morais.
“Continuaremos dando seguimento as obras de melhorias
em nossas ruas, para garantir
assim melhores condições e
dignidade aos nossos munícipes.
Esse é o nosso compromisso”,
disse o prefeito.■
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SEBRAE AQUI

IPTU

Iperó realiza 300 atendimentos
O Sebrae Aqui de Iperó realizou 300 atendimentos
em 2018. Inaugurado em
março de 2018, o posto de
atendimento ajuda a tirar dúvidas tanto de quem planeja a
abertura do próprio negócio
quanto empresários em busca
de melhorias na empresa.
O Sebrae Aqui funciona
graças à parceria com a Prefeitura Municipal de Iperó.
Ele faz parte da estratégia de
expansão de atendimento
presencial do Sebrae-SP com
o objetivo de fortalecer a
economia e estimular o em-

preendedorismo local. No ano
passado, além dos atendimentos individuais, foram realizadas sete atividades coletivas,
como oficinas e palestras sobre
formalização, atendimento e
fluxo de caixa.
“O posto de atendimento
na cidade aproxima ainda mais
o empreendedor da informação e capacitação, pontos
essenciais para o sucesso do
negócio. Estamos de portas
abertas e queremos que mais
pessoas nos procurem em busca de orientação em 2019”,
afirma o gerente regional do

Sebrae-SP Alexandre Martins.
“É importante lembrar que
o SEBRAE acompanha cada passo que a empresa dá para que
o empreendedor não se perca
no caminho. Isto é fundamental
para o progresso na economia
da Cidade, gerando emprego e
renda”, disse o prefeito.
Posto de atendimento fica
localizada na rua Rafaela Moreno, 110, na Vila Moraes. O horário de funcionamento é das 8
às 16h, de segunda a sexta-feira.
Outras informações no telefone
(15) 3266-4290. ■

Isenção e desconto podem
ser solicitados até abril

Os munícipes interessados em
obter a isenção ou desconto no
Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU - no exercício de 2019 terão
até o dia 5 de abril para formailizar
o pedido. Se preenchidos os requisitos da Lei o benefício pode chegar
até 100% de isenção do imposto.
As taxas de coleta de lixo, limpeza
pública e outras não podem ser
isentadas ou sofrer descontos.
Os pedidos devem ser formais, por
meio de protocolo no Paço Municipal ou na Subprefeitura, com cópia
dos documentos exigidos pela lei e
pelo decreto nº 1859/2019.
A Prefeitura relembra que a simples formalização do pedido não
representa a isenção ou desconto.
O contribuinte, até o vencimento
da primeira parcela ou parcela única (dia 10 de abril) deve confirmar
se o pedido foi aprovado ou não.
Se aprovada a isenção, as taxas
devem ser pagas normalmente. Se
aprovado desconto, novo carnê é

emitido com os novos valores. E, se
não aprovado o pedido, o imposto
e as taxas deverão ser pagos integralmente.
“É importante que os contribuintes
que pretendem a isenção e o desconto tenham consciência de que
o simples pedido não é suficiente.
Os pedidos precisam ser deferidos
para que a obrigação de pagar o
tributo seja dispensada. Se, por alguma razão, essas solicitações não
forem autorizadas e o contribuinte
deixar de pagar o imposto, além
dos encargos da lei, os valores são
inscritos em dívida ativa que pode
ser cobrada pela via administrativa,
mediante carta cobrança ou protesto, ou judicial, por meio de execução fiscal”, esclarece a secretária de
Administração e Finanças.
Mais informações podem ser obtidas no Paço Municipal e na Subprefeitura ou pelo site oficial do
município www.ipero.sp.gov.br. ■

ESPORTE
SEGURANÇA

Defesa Civil divulga relatório do 2º
semestre de 2018
A Defesa Civil de Iperó
divulgou nos últimos dias um
relatório das atividades e atendimentos realizados no último
semestre de 2018. Segundo o
relatório divulgado, o órgão
realizou 51 atendimentos à
população, sendo que, entre os principais chamados,
constam vistorias em imóveis
avariados ou abandonados
(20), intervenções emergenciais (02), inundações (05) e
árvores em situação de risco
(10). Também foram registrados casos de alagamentos
(05), interdições residenciais
ou comerciais (04) e incêndios
(05).
Além das atividades de
atendimento, os membros
da Defesa Civil participaram de Oficinas Preparatórias
de Estiagem e Operação de

Chuvas de Verão, por meio
da Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil,
além de participar do curso de
combate a Incêndio Florestal,
realizado na Floresta Nacional
de Ipanema (Flona)/ Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio).
Com a missão de identificar, conhecer e prever os locais
com mais chances de riscos de
desastres na cidade, a Defesa
Civil trabalha continuamente
as ações de prevenção, contingenciamento e enfrentamento
de desastres, para tanto, são
elaborados planos específicos
para cada situação.
Até abril de 2019, o foco
da Defesa Civil envolve ações
da Operação Verão, na qual
são intensificados os atendimentos para os casos de

alagamentos, destelhamentos e situações que podem se
agravar devido as fortes chuvas
do período.
A GCMF. 1ª Classe, Lindamaris Rodrigues, conta que a
participação da Defesa Civil nas
Oficinas de Operação Estiagem
e de Chuvas de Verão é de extrema importância, “adquirimos
conhecimentos para atender a
população com mais eficiência,
eficácia e efetividade. A nossa
missão é proteger as pessoas
de ameaças, riscos e efeitos
adversos, a partir das ações integradas do funcionalismo público
e comunidade.
Em caso de necessidade
dos serviços da Defesa Civil, os
munícipes podem fazer contato
pelo telefone 199. ■

Jardim Monções é Campeão
do Varzeano
Iperó conheceu no último domingo, dia 13, o vencedor do Campeonato Varzeado. O jogo, que foi
acompanhado por cerca de 100
pessoas no Campo Praxedão, consagrou como vencedor o “Jardim
Monções” por 2 gols a 1 contra o
“Atlético Geroge Oetterer”, que ficou com o título de Vice-Campeão.
Seguido da equipe “Santa Rita”
que ficou em 3º lugar.
Além da premiação das equipes,
também foram divulgados os resultados de “Maior Artilheiro” que
ficou para Rodrigo Barbosa e de
“Defesa Menos Vazada” que ficou
com a equipe “Jardim Monções”.
O Campeonato Varzeano 2018
teve início no dia 21 de outubro de
2018 e contou com a participação
de 19 equipes que disputaram 33
jogos. O evento é promovido pela
Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Esportes.
Para o prefeito municipal o evento
é sempre muito positivo. “Além de
envolver as equipes iperoenses que

podem praticar o esporte na cidade,
também representa uma forma de
interação entre as equipes. Agradecemos a todos os participantes pelo
belo campeonato e comprometimento com as atividades realizadas.
Parabéns a todos os envolvidos na
organização, realização e participação nos jogos.” ■

