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ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 1.867, DE 6 DE
FEVEREIRO DE 2019.
“Regulamenta o funcionamento
das Feiras Livres Municipais e da
outras providências.”.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito em Exercício do Município de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 253 e parágrafo único da Lei
Complementar nº 35/2008 que
“Institui o Código de Posturas do
Município de Iperó e dá outras
providências.”;
CONSIDERANDO a necessidade
de regulamentar os procedimentos e medidas a serem observadas
e adotadas pelos feirantes e pela
própria Administração Pública;
DECRETA
Art. 1º. As FEIRAS LIVRES e a FEIRA
DO PRODUTOR RURAL destinam-se à venda exclusiva à varejo de
produtos hortifrutigranjeiros, pescados, doces, laticínios, embutidos, demais produtos e utensílios
de fabricação caseira e industrial,
para consumo humano, animal e
de utilização doméstica.
Art. 2º. Fica atribuída à Prefeitura Municipal a competência para
designar locais, dias e horários de
funcionamento das feiras, administrá-las, bem como, remanejá-las
ou extingui-las, em atendimento
ao interesse público.
Art. 3º. Sob a fiscalização da Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Administração e Finanças, as feiras funcionarão nos
locais, horários e dias estabelecidos, conforme segue:
I - FEIRA LIVRE às quartas-feiras,
das 17 às 22 horas, na Rua Projetada, altura do nº 4, no Campos
Vileta, nos termos da Lei Complementar nº 35, de 27 de junho de
2008;
II - FEIRA LIVRE e DO PRODUTOR
RURAL funcionará aos sábados,

das 07 às 17 horas, na Rua Santo Antônio, altura do nº 224, no
Centro, nos termos da Lei Complementar nº 35, de 27 de junho
de 2008
§1º. A montagem das barracas
deverá ser iniciada até 01h30min
(uma hora e trinta minutos) do
início do funcionamento da feira
e a desmontagem não deverá ultrapassar 1 (uma) hora do prazo
de seu encerramento.
§ 2º. O espaço de montagem das
barracas será definido em módulos, devidamente identificados e numerados pela Secretaria
de Administração e Finanças, de
tal modo que cada feirante terá
o número de módulos definidos
de acordo com sua necessidade
e disponibilidade de espaço na
área de funcionamento da feira
livre.
Art. 4º. A dimensão do equipamento utilizado pelo feirante
para a comercialização de seus
produtos deverá obedecer aos
seguintes limites de frente para
o comércio:
I - metragem mínima de 1,00
metro linear;
II - metragem máxima de 10,00
metros lineares.
Art. 5º. A localização dos equipamentos nas feiras livres não
poderá impedir o acesso das
pessoas às suas residências e/ou
aos estabelecimentos comerciais
existentes no local, mantendo-se
entre os equipamentos uma passagem mínima de 60 (sessenta)
centímetros, que deverá estar
sempre desobstruída.
Art. 6º. É proibida a entrada ou
permanência no recinto das feiras livres de quaisquer veículos
ou animais, no período de realização da feira livre, para carga
ou descarga de mercadorias ou
utensílios, cabendo aos agentes
municipais tomarem as medidas
julgadas necessárias ao cumprimento desta disposição.
Art. 7º. Imediatamente após o
descarregamento, veículos e animais deverão ser retirados para
outro local, a fim de evitar acidentes e transtornos ao trânsito.
Art. 8º. Para a instalação de barracas deverão ser obedecidas as
seguintes normas:
I - disposição em alinhamento
(fila), de modo a ficar uma via de
trânsito no centro, com as barracas voltadas para essa via;
II - distribuição das barracas seguindo rigorosa ordem numérica, obedecendo orientação e
determinação da Secretaria de
Administração e Finanças;

III - distribuição das barracas por
setores, de modo que cada setor
obedecerá às categorias de comercialização do feirante, assim
especificadas: hortifrutigranjeiros; derivados de origem animal
e vegetal; alimentação em geral;
produtos industrializados e artesanatos.
§1º. Para classificação do feirante na categoria prevista no inciso
III deste artigo serão observados
os produtos comercializados de
maior influência ou volume
§2º. Entende-se por produtos hortifrutigranjeiros as frutas, legumes, verduras, flores, aves, ovos
e mel.
§3º. Entende-se por produtos
derivados de origem animal e
vegetal os laticínios, doces, defumados, pescados, embutidos e
assemelhados.
§4º. Entende-se por alimentos em
geral o pastel e massa de pastel,
salgados diversos fritos na hora,
caldo de cana, água de côco “in
natura”, sucos de frutas industrializados, alimentos derivados
do milho, bolos caseiros, pães
caseiros, doces caseiros, sorvete, churrasquinho, refrigerantes,
água mineral envasada em copos
ou garrafas descartáveis.
§5º. Entende-se por produtos industrializados e artesanatos os
produtos de fabricação industrial
e caseira de confecção, calçados,
ferramentas e utensílios de utilização doméstica.
Art.9º. A fiscalização sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde
manterá inspeção nos locais das
feiras livres, bem como, dos produtos colocados à venda.
Art.10. Só poderão ser comercializados produtos de origem
animal e vegetal licenciados pela
autoridade sanitária competente,
devendo estar embalados e rotulados de acordo com as normas
vigentes.
Art.11. É expressamente proibida
a venda de carne in natura nas
feiras livres.
Art. 12. Na comercialização de
peixes, deverá o produto estar
devidamente recoberto com gelo
picado, em recipientes térmicos,
devendo a água do degelo e os
resíduos de limpeza, serem recolhidos em recipientes apropriados.
Art. 13. As bancas descritas no
§4º do artigo 8º deverão obedecer, no que couber, as seguintes
determinações:
I - utilizar para a fritura tachos de
aço inoxidável ou ferro galvanizado;
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II - proceder à troca frequente do
óleo utilizado para a fritura;
III - armazenar a mercadoria em
recipiente higiênico adequado,
em altura superior a 30 (trinta)
centímetros do solo.
Parágrafo único. Todos os utensílios utilizados para o consumo de
gêneros alimentícios nos recintos
das feiras livres (pratos, copos e
outros), deverão ser descartáveis.
Art.14. A inscrição e o alvará de
feirante, para venda de produtos
sujeitos à deterioração rápida, tais
como pescados, aves abatidas e
laticínios, somente serão concedidos mediante cumprimento do
artigo 8º desta Lei e após vistoria e
aprovação prévia da barraca pela
fiscalização sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde, além da observância das demais exigências
contidas neste Decreto.
Art.15. Não é permitido aos feirantes abandonar mercadorias no
recinto das feiras livres, devendo
recolher toda sobra não vendida,
imediatamente, após o horário de
encerramento.
Parágrafo único. O feirante é responsável pela remoção e coleta
dos resíduos referentes a sua barraca.
Art. 16. A permissão de uso para
instalação das bancas de feira se
dará mediante o cumprimento
dos requisitos dos artigos 193
a 199 da Lei Complementar nº
50/1994 e ainda por meio da
apresentação da certidão negativa de débitos fiscais municipais,
se for o caso.
Art. 17. As inscrições e licenças
para feirantes serão concedidas
às pessoas habilitadas para o
exercício do comércio, mediante
requerimento e apresentação dos
seguintes documentos:
I - Requerimento de Inscrição Municipal;
II - Cópia de documento de identidade e CPF;
III - Comprovante de residência;
IV - Atestado de saúde, fornecido
por órgão municipal ou estadual,
que deverá obrigatoriamente ser
renovado a cada 01 (um) ano,
contendo declaração de que o requerente não é portador de moléstia infectocontagiosa;
V - Declaração de vistoria fornecido pela fiscalização sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde, a
ser apresentada pelo que pretenda explorar o comércio alimentício, a ser renovada anualmente;
VI - Declaração de Produtor Rural, redigida de próprio punho,
referendada por três testemunhas

e pela Secretaria do Meio Rural,
Ambiente e Turismo;
VII - Outros documentos que se
demonstrarem necessários por
ocasião do pedido.
§1º. Os feirantes terão o prazo
de até 30 (trinta) dias, contados
da publicação deste Decreto para
promover a abertura da inscrição
municipal.
§2º. A inscrição municipal como
FEIRANTE será indeferida pela
Secretaria de Administração e
Finanças, caso não sejam atendidas as exigências contidas no
presente Decreto.
Art. 18. O feirante será identificado nos locais das feiras livres, por
documento funcional expedido
pela Secretaria de Administração
e Finanças, no qual, constarão
os dados do feirante, número de
inscrição municipal e especificação da categoria determinada
no inciso III do artigo 8º deste
Decreto.
Parágrafo único. O documento
funcional expedido pela Secretaria de Administração e Finanças,
deverá permanecer em local bem
visível ao consumidor e à fiscalização.
Art. 19. As licenças serão renovadas anualmente mediante a
atualização da documentação
prevista no artigo 17 e de outros
documentos que vierem a ser
considerados necessários.
Art. 20. A licença para comercialização nas feiras livres será concedida à título precário, podendo
ser cassada a qualquer tempo,
independentemente, de notificação judicial ou extrajudicial, sem
que assista aos licenciados direito
à reclamação ou indenização de
qualquer ordem, quando forem
infringidas as normas estabelecidas no presente Decreto.
Art. 21. Somente poderão comercializar nas feiras livres pessoas
devidamente inscritas e licenciadas na Secretaria de Administração e Finanças, para essa finalidade.
Art. 22. A posse de uma licença
obriga seu titular a exercer pessoalmente as atividades licenciadas,
permitindo-lhe, contudo, o concurso de auxiliares quando devidamente registrados na Secretaria
de Administração e Finanças.
Art. 23. A licença do feirante é
intransferível.
Parágrafo único. Somente será
permitida a transferência da
licença:
I - Em caso de morte do titular,
para herdeiro legal, desde que
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seja requerida até 60 (sessenta) dias a
contar da data do falecimento;
II - Em caso de doença infectocontagiosa
ou incapacidade física comprovada ou incapacidade física comprovada, para o dependente legal, desde que requerida até
60 (sessenta) dias a contar do atestado
médico respectivo.
Art. 24. O feirante que se ausentar de 03
(três) feiras semanais consecutivas, ou 10
(dez) alternadas, durante o exercício, sem
qualquer justificativa, perderá sua licença.
Parágrafo único. Em casos fortuitos e
de força maior, desde que devidamente
comprovados, poderá o feirante informar
à Secretaria de Administração e Finanças,
por meio de protocolo, a fim de justificar
as faltas consecutivas, podendo ou não
tal justificativa ser aceita.
Art. 25. Os feirantes deverão atender às
seguintes determinações:
I - acatar instruções dos agentes municipais encarregados da fiscalização e do
funcionamento das feiras livres;
II - manter os dados cadastrais e inscrição
municipal regulares;
III - observar no tratamento com o público, boas maneiras e respeito;
IV - apregoar as mercadorias sem algazarra;
V - manter rigorosamente limpos e aferidos os pesos, balanças e medidas indispensáveis ao comércio de seus produtos;
VI - não colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora do limite da barraca;
VII - não vender gêneros falsificados, impróprios para consumo, deteriorados ou
condenados pela fiscalização sanitária ou
ainda sem pesos ou medidas;
VIII - não deslocar a barraca dos pontos
determinados pela administração das feiras livres;
IX - observar o maior asseio, tanto no
vestuário quanto nos utensílios para suas
atividades, como também no espaço que
ocupar nas feiras livres, devendo, ao final, limpar seu espaço, colocando o lixo
em sacos plásticos em locais devidamente
determinados para tal;
X - não se negar a vender produtos fracionadamente nas proporções mínimas
que forem fixadas;
XI - não sonegar e nem recusar a vender
mercadorias;
XII - não lavar mercadorias nos recintos
das feiras livres;
XIII - apresentar a respectiva licença e documentos, quando solicitados pela fiscalização;
XIV - não usar jornais, papéis usados ou
quaisquer impressos para embrulhar os
gêneros alimentícios que, por contato direto, possam ser contaminados;
XV - colocar balanças e medidas em local
que permita ao comprador verificar com
facilidade e exatidão o peso das mercadorias, mantendo-as aferidas de acordo
com as normas pertinentes.
Art. 26. O exercício da atividade por pessoa não autorizada ensejará a incidência
das sanções aplicáveis ao comércio ambulante sem autorização, especialmente,
quanto à apreensão de equipamentos e
mercadorias.
Art. 27. O feirante que, por burla de leis
e regulamentos municipais, usar de artifícios, praticar atos simulados ou prestar

falsa declaração nos registros exigidos,
terá sua licença cancelada sumariamente.
Art. 28. A fiscalização das feiras livres ficará
a cargo da Secretaria de Administração e
Finanças, sendo exercida pelos respectivos
fiscais e demais autoridades competentes.
Parágrafo único. Os fiscais e demais autoridades municipais, que estiverem atuando
no andamento das feiras livres, deverão
estar sempre identificados e tratar os feirantes com respeito e urbanidade.
Art. 29. É proibido ao funcionário público,
quando no exercício de suas funções nas
feiras livres, efetuar compras, bem como,
tratar de interesses do feirante junto a Administração.
Art. 30. Constitui infração sujeita a penalidade:
I - venda de mercadorias deterioradas ou
condenadas;
II - fraude nos pesos e medidas;
III - comportamento que atente contra a
integridade física, a moral e os bons costumes;
IV - desacato a autoridade municipal ou
policial;
V - inobservância de qualquer norma deste
decreto;
VI - deixar de proceder à inscrição municipal ou respectiva atualização dos dados
cadastrais.
Art. 31. Em face da incidência de quaisquer
infrações previstas neste Decreto ficam estabelecida as seguintes penalidades:
I - na ocorrência de infração pela primeira
vez, o infrator será notificado com advertência por escrito;
II - na reincidência da infração, terá a licença suspensa por período de 30 (trinta)
dias;
III - na ocorrência da infração pela terceira
vez, terá a licença cassada definitivamente.
Art. 32. Fica proibido o uso de aparelhos e
equipamentos sonoros no período de funcionamento das feiras livres.
Art. 33. Fica proibido o comércio de ambulantes e outras pessoas não licenciadas nas
proximidades das feiras livres de que trata
o presente Decreto, bem como, à distância
de 100 (cem) metros de seus arredores.
Art. 34. O ato de permissão implica compromisso do feirante em acatar e respeitar
este Decreto e demais normas emanadas
pela Prefeitura Municipal de Iperó.
Art. 35. Este Decreto entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Exercício do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais; e CONSIDERANDO o disposto no
artigo 221 e inciso II do art. 238 da Lei
Orgânica Municipal;

Direitos do Idoso, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei
Municipal nº 827/2013 e Decreto
nº 1813/2018, vem por meio deste
convocar e convidar, os membros do
conselho e munícipes, respectivamenDECRETA
te, para REUNIÕES ORDINÁRIAS que
acontecerão às 10h, na Casa dos ConArt. 1º. Fica criada a ESCOLA DE LÍN- selhos, localizada na Rua Praça Pedro
GUAS MUNICIPAL DE IPERÓ - ELMI - no Albieri, s/n, Centro Iperó/SP, conforme
âmbito da Secretaria de Educação, Cultu- calendário a seguir;
ra e Esportes.
Art. 2º. A ELMI será destinada ao ensino
28 / 02 / 2019
de línguas estrangeiras por meio de ofer14 / 03 / 2019
ta de cursos livres na modalidade não04 / 04 / 2019
-formal, de duração variável e na forma
09 / 05 / 2019
presencial.
06 / 06 / 2 019
Art. 3º. O projeto pedagógico da ELMI
04 / 07 / 2019
será organizado pela coordenação da
própria escola e supervisionado pela SeIperó, 21 de fevereiro de 2019.
cretaria de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 4º. A ELMI contará com a seguinte
Luíza Monise dos Anjos Mendes
estrutura:
Presidente do Conselho dos
I - Coordenação;
Direitos do Idoso
II - Instrutores de cursos livres com proeficiência na língua inglesa e/ ou espanhola;
III - Equipe administrativa;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
IV - Equipe de Apoio.
CONCURSO PÚBLICO 02/2018
Art. 5º. A ELMI contará com regimento
interno próprio, vinculado à Secretaria A Prefeitura de Iperó, por meio do
de Educação, Cultura e Esportes, a fim Departamento de Recursos Humanos
de regulamentar as questões relativas ao e da Secretaria da Educação, Cultura
acesso aos cursos, número de vagas, cri- e Esportes e, Considerando a necestérios de seleção e ainda pertinentes ao sidade em caráter emergencial para a
seu funcionamento.
função de Professor de Ensino FundaArt. 6º. As despesas decorrentes da apli- mental II – Inglês;
cação deste Decreto serão custeadas por
dotação orçamentária própria.
Considerando que todos os classificaArt. 7º. Este Decreto entrará em vigor na dos no Processo Seletivo 01/2018 fodata da sua publicação, revogadas as dis- ram convocados;
posições em contrário.
Considerando ainda o item 11.8 do
Prefeitura Municipal de Iperó, 18 DE
edital do Concurso Público 02/2018;
FEVEREIRO DE 2019.
Comunica a convocação para o provimento de CARGO EM CARÁTER TEMLEONARDO ROBERTO FOLIM
PORÁRIO dos interessados a vaga para
Prefeito Municipal em Exercício
comparecer na data e local abaixo determinados para atribuição de aulas:
Publicada nesta Secretaria, em 18
A chamada seguirá a ordem dos candide fevereiro de 2019.
datos classificados nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
e Desenvolvimento
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 27.02.2019
HORÁRIO: 09h30min
AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS – Classificados do nº
Prefeitura Municipal de Iperó, 6 DE
A Prefeitura de Iperó, por meio da Secre- 01 ao 28º
FEVEREIRO DE 2019.
taria de Administração e Finanças, comunica aos interessados que realizará no Orientações:
LEONARDO ROBERTO FOLIM
próximo dia 28 de fevereiro, quinta-feira, 1 – Os candidatos deverão apresentar
Prefeito Municipal em Exercício
à partir das 16 horas, nas dependências cópia acompanhada dos originais da
da Câmara Municipal, AUDIÊNCIA PÚBLI- Carteira de Identidade (RG) e Diploma
Publicada nesta Secretaria, em 6
CA para apresentação dos Relatórios de ou Certificado acompanhado do resde fevereiro de 2019.
Gestão Fiscal relativos ao 3º Quadrimes- pectivo Histórico Escolar no momento
tre de 2018, conforme previsto no §4º da atribuição;
JOYCE HELEN SIMÃO
do artigo 9º da Lei de Responsabilidade 2 – A escolha por procuração será
Secretária de Planejamento
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). feita mediante entrega do respectivo
e Desenvolvimento
instrumento de mandato com firma
Iperó, 19 de Fevereiro de 2019
reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de idenDECRETO Nº 1.868, DE 18 DE
Secretaria de Administração e Finanças tidade do procurador e do candidato
FEVEREIRO DE 2019.
que ficarão retidas;
3 – Os candidatos chamados que ul“Cria a Escola de Línguas Municipal de
EDITAL CMDI
trapassarem o número de vagas soIperó - ELMI - e da outras providências.”.
mente escolherão em caso do não
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito em A Presidente do Conselho Municipal dos comparecimento ou desistência dos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 02/2018

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos A Prefeitura de Iperó, por meio do
Departamento de Recursos Humanos
Humanos.
e da Secretaria da Educação, Cultura
e Esportes, comunica a convocação
Iperó, 20 de Fevereiro de 2019.
para o provimento de cargo em caráter efetivo.
Departamento de Recursos Humanos
A chamada seguirá a ordem dos
Secretaria de Educação, Cultura
candidatos classificados nos termos
e Esportes.
do Edital de Concurso Público n°
002/2018.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. SanCONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018
ta Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão DATA: 27.02.2019
HORÁRIO: 09h30min
de Recursos Humanos e da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes, CON- PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
VOCA os candidatos abaixo relacionados FUNDAMENTAL I – Classificados de
para comparecimento às repartições mu- nº 45º.
nicipais para fins de provimento de cargo
em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de clas- Orientações:
sificação dos candidatos, nos termos do 1- Os candidatos deverão apresentar
Edital de Concurso Público n° 001/2018. cópia acompanhada dos originais da
Carteira de Identidade (RG) e DiploLOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Munici- ma ou Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no mopal – Av. Santa Cruz, 355
mento da atribuição;
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 27.02.2019 - HORÁRIO: 09h30min 2- A escolha por procuração será feiCARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMEN- ta mediante entrega do respectivo
TO INFANTIL - Classificados de nº 19 e instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias
21º 1
reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato
Orientações:
1 - Os candidatos deverão apresentar có- que ficarão retidas;
pias acompanhadas das vias originais da 3- Os candidatos chamados que ulCarteira de Identidade (RG) e Diploma ou trapassarem o número de vagas soCertificado acompanhado do respectivo mente escolherão em caso do não
Histórico Escolar no momento da atribui- comparecimento ou desistência dos
candidatos melhores classificados.
ção;
2 - A escolha do local de trabalho, se for Mais informações podem ser obtidas
o caso, poderá ser efetivada por meio de diretamente no Departamento de
procuração mediante apresentação do Recursos Humanos.
respectivo instrumento de mandato com
Iperó, 20 de Fevereiro de 2019.
firma reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento de
identidade do procurador e do candida- Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
to, as quais não serão devolvidas;
e Esportes.
3 - Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem
o número de vagas somente farão jus à
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
escolha no caso de não comparecimento
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
ou de desistência dos que constarem com
PROCESSO SELETIVO
melhor classificação.
SIMPLIFICADO 01/2018
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos
A Prefeitura de Iperó, por meio do
Humanos.
Departamento de Recursos Humanos
e da Secretaria da Educação, Cultura
Iperó, 20 de fevereiro de 2019.
e Esportes, comunica a convocação
Divisão de Recursos Humanos Secretaria para o provimento de cargo em caráter temporário.
de Educação, Cultura e Esportes
A chamada seguirá a ordem dos can* A ausência do candidato classificado didatos classificados nos termos do
em 20º lugar se justifica porque o candi- Edital de Processo Seletivo Simplificadato compareceu e foi nomeado em ra- do n° 001/2018.
zão da convocação anterior (via telegrama), sendo que no caso do candidato 19º LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Sana convocação não surtiu os efeitos legais ta Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
vez que o telegrama não foi entregue. DATA: 27.02.2019
Por tais razões, a fim de evitar ofensa à HORÁRIO: 09h30min
direito líquido e certo, reitera-se, neste PROFESSOR DE ENSINO FUNDAato, a convocação do candidato classifi- MENTAL I - Classificado de nº 05º e
06º.
cado em 19º lugar.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Classificado de nº 31º.

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, 20 de Fevereiro de 2019.

ERRATA
ERRATA: Fica retificado o Edital de
Convocação do Processo Seletivo
Simplificado nº 1/2018, publicado no Jornal Oficial do Município,
Edição 638, página 2, com data
de 18 de fevereiro de 2019, para
fazer constar na convocação dos
classificados para vagas temporárias, onde lê-se “Ensino Fundamental I - 1 Vaga” leia-se “Educação Infantil - 1 Vaga”
Iperó, 18 de Fevereiro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.

Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

IPERÓ, 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

IPERÓ, 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 028/19 – Concede férias a
funcionária Thais Thame Tomaz, RG:
40.052.331-0 (Técnico Legislativo) referência “I - 2”, no período de 11/03/2019
a 30/03/2019, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 029/19 – Suspende integralmente o expediente na Câmara Municipal de Iperó nos dias 04 e 05 de março
de 2019, em virtude do feriado de carnaval e suspende parcialmente o expediente da Câmara Municipal de Iperó no
dia 06 de março de 2019 até às 13h em
decorrência da quarta feira de cinzas.
Portaria Nº 030/19 - Fica antecipado
para o dia 22/02/2019 o pagamento,
referente ao mês de fevereiro de 2019,
dos funcionários e vereadores deste Poder Legislativo.
Portaria n.º 028/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 20 de fevereiro de 2019.
Portarias n.ºs 029 e 030/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 21
de fevereiro de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

22.02.2019 -
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ESCOLA DE LÍNGUAS
INFRAESTRUTURA

SABESP

ELMI é lançada e já tem inscrições
abertas
Oficializada, nesta segunda-feira (18), a Escola de
Línguas Municipal de Iperó
- ELMI - é o mais recente projeto da cidade. Com proposta diferenciada a ELMI disponibilizará cursos gratuitos
de Inglês e Espanhol para os
iperoenses a partir de 8 anos
de idade com método Cambrigde e certificação própria.
O edital de inscrições com
todas as especificações, vagas
e requisitos será publicado
ainda está semana para que
os interessados possam ser
selecionados. Já a inauguração
do espaço da escola será feita
até o final do mês de março.
O prefeito em exercício comemora: “O ensino de línguas
é, indiscutivelmente, importante para a formação acadêmica,
profissional, cultural e pessoal
de todos. Estamos felizes com
esse novo investimento que

poderá contribuir para a qualificação de nossa população”.
Segundo o prefeito em exercício, o projeto vem sendo avaliado
e elaborado há meses. “Passamos
seis meses conhecendo experiências de outras cidades e avaliando
as questões para criar a escola
em Iperó. Felizmente, conseguimos avançar nesse sonho e, em
breve, a população poderá desfrutar dessa nova escola”, conta.
Apesar de afastado do cargo
provisoriamente, o prefeito também comemorou a importância
desse projeto. “Oferecer oportunidades para a população é a
nossa prioridade. Queremos que
crianças, jovens, adultos e idosos
tenham sempre a chance de se
desenvolver e buscar aprimoramento na vida. Acreditamos que
a chave para tudo isso é a qualificação. A ELMI aparece como
uma ótima iniciativa cultural para
impulsionar novos caminhos e
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oportunidades aos iperoenses.”. A ELMI oferecerá, inicialmente, 180 vagas
para as línguas inglesa e
espanhola. Ambos os cursos
são gratuitos, exceto por
uma taxa relativa ao uniforme e material didático,
que pode ser diluída em
pequenas parcelas mensais.
Aqueles que comprovarem
baixa renda, poderão ser
beneficiados contemplados
com material gratuitamente.
As inscrições estarão abertas a
partir do dia 20 até o dia 8 de
março e deverão ser realizadas no Polo Cultural das 9h às
17h. O Polo fica localizado na
Rua Luís Rossi, Jardim Irene.
Para mais informações, o
interessado deve fazer contato pelo telefone (15) 32662324. ■

George Oetterer recebe
mais um poço artesiano
A Prefeitura, em conjunto com
a Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp),
está trabalhando na perfuração do
Poço 9 na Estrada Araçoiabinha,
em George Oetterer. A obra integra
o plano de metas previsto no contrato firmado entre a Prefeitura e a
Sabesp, e têm como objetivo reforçar
o abastecimento de água e prevenir
a escassez.
“Visto o empecilho da falta de
água, a construção do poço artesiano é uma de nossas estratégias para
solucionar o problema e atender melhor a população. O funcionamento
da obra permitirá que moradias,
antes não contempladas com o
serviço, recebam o abastecimento”,
comenta o Secretário de Transportes
e Serviços Municipais.

O poço terá profundidade de
350 metros e contará com uma
vazão estimada de 12.000 litros por
hora. A perfuração do canal leva,
em média, 40 dias para ser concluída e o funcionamento do poço
está previsto para daqui 4 meses. Os
materiais para a realização da obra
já estão sendo entregues. Pela capacidade, a obra também pretende
ajudar no fornecimento de água no
bairro Jardim Alvorada.
Enquanto a perfuração do Poço
9 se inicia, o Poço 10, anteriormente
em construção, já tem área alocada.
Considerando a importância da
distribuição de água aos munícipes,
é previsto que mais um poço seja
perfurado no segundo semestre
desse ano. ■

SAÚDE
INFRAESTRUTURA

SAMU de Iperó realiza atendimento
na Castelo Branco
Na manhã do último sábado (16), o SAMU de Iperó foi
acionado para o atendimento
de ocorrência na Rodovia Castelo Branco, próximo ao km 124
(região em torno da cidade de
Boituva). A ocorrência contava
com um total de cinco vítimas.
Ao chegar no local, o grupo CCR já havia socorrido as
vítimas e transferido quatro ao
Hospital São Luiz de Boituva.
Já a última vítima foi transfe-

rida ao Hospital São Luiz pelo
SAMU de Iperó, com auxílio da
técnica de enfermagem Alessandra e o condutor Geneci.
“A Equipe do SAMU de
Iperó está sempre disposta a
contribuir para salvar vidas. Ao
sermos acionados, não hesitamos em pronto atender tudo
o que está em nosso alcance.
Nosso trabalho continua diariamente. Parabenizo a enfermeira Alessandra e o condutor

pelo trabalho realizado no
sábado” comenta Magda Castro, enfermeira responsável
técnica pelo SAMU de Iperó.
O SAMU funciona 24
horas por dia, com o objetivo de socorrer rapidamente
pacientes com necessidade
de atendimentos de urgência
ou emergência. O acionamento do SAMU deve ser
feito na central de atendimento pelo número 192.■

OBRAS

Prefeitura dá início a obras
de melhorias em acesso a
Vila Santo Antônio
No objetivo de melhorar o acesso à Vila Santo Antônio, a prefeitura
de Iperó, com recursos próprios,
deu início nesta segunda-feira (18),
as obras de melhorias no percurso
que compreende o pátio da estação
ferroviária até a rua Odacyr Canatelli,
já na vila.
Segundo o secretário de Transporte e Serviços Municipais, o percurso precisava de reparos devido
às erosões causadas pelas chuvas
no local: “Iniciamos com uma obra
de reparo neste acesso, para que
posteriormente ela venha a receber
a massa asfáltica”. Ainda, segundo
o secretário, a obra será concluída
até o início da semana se caso não

houver chuva.
“Não é só a obra de melhoria
no acesso a vila, é a preocupação
com o morador que depende deste
acesso para o centro. Nossa administração tem o compromisso com
a comunidade, com a dignidade de
nossa população”, disse o prefeito.
O prefeito lembrou que houve
diversas demandas na cidade,
como problemas de infraestrutura,
relacionados a chuva, “Assim como
no acesso a vila, também estamos
acompanhando e programando as
execuções destas obras conforme
a disponibilidade climática desse
período e financeira para conclusão
das obras necessárias”, afirma. ■
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AGRICULTURA

CULTURA

Mais 10 mil mudas de árvores
nativas são distribuídas a
assentamentos de Iperó
Projeto em parceria com a ONG Iniciativa Verde visa
proteger os recursos hídricos na região de Sorocaba
Numa parceria desenvolvida com a ONG Iniciativa Verde, a prefeitura aderiu
ao projeto Plantando Águas,
que permitirá o plantio de
cerca de 10 mil mudas de árvores nativas em quase 11,6
hectares de Sistemas Agroflorestais (SAFs), no município
de Iperó. O projeto conta
com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa
Petrobras Socioambiental, e
irá beneficiar 14 famílias do
assentamento Ipanema e 8
famílias do assentamento
Bela Vista.
Nestes assentamentos
serão plantados: cedro rosa,
copaíba, pitanga, figueira
do mato, jatobá, ingás e
aroeiras. Estas são algumas
das espécies nativas da Mata

Atlântica que vieram do viveiro
SOS Mata Atlântica e serão
entregues aos agricultores que
receberão acompanhamento
no plantio das mudas e equipamentos para instalação de
fossas biodigestoras para tratamento do esgoto, substituindo
as fossas negras, comuns no
meio rural.
O principal objetivo do projeto é a proteção dos recursos
hídricos na zona rural. Além
de Iperó, assentamentos na
cidades de Piedade, Porto Feliz
e Itapetininga também serão
contemplados.
Ao todo 25 mil mudas de
árvores devem ser plantadas
em quase 35 hectares.
A técnica do projeto Naishi
Brandão contou-nos sobre o
contato com os assentados e

e preparo do solo, “As espécies
nativas foram recebidas com
bons olhos. Boa parte dos assentados já calcarearam a área e vão
entrar agora com as mudas”,
relata.
O secretário de Meio Rural,
Ambiente e Turismo de Iperó
fala mais sobre a colaboração,
“Estamos engajados em auxiliar
a iniciativa. Como o programa
foi bem aceito pelos agricultores estamos procurando as
formas mais adequadas de
logística. Nossa expectativa é
que o programa melhore ainda
mais as condições de produção
de alimentos, da proteção de
recursos hídricos e também leve
ao desenvolvimento turístico”.
Mais informações sobre o
programa pelo telefone 32663694. ■

Liga Teatral de Iperó
participa de Festival
‘’Em um circo de lonas velhas,
uma produtora mantém, aos berros, uma equipe de artistas jovens
e inventivos, sempre repreendendo
experimentos artísticos, aceitando
no picadeiro apenas o que realmente vende ingressos. Mas os
jovens parecem não falar muito
bem a sua língua empreendedora,
o que lhes rende uma passagem
só de ida para fora dos picadeiros.
Descrentes da sua própria arte
ingressam na vida urbana, metódica e distante da sua realidade.
Será aquele o único caminho para
eles?’’
Essa é sinopse da peça ‘’Mokita’’
encenada pela Liga Teatral de Iperó
que se apresentou no início do
mês, no Festival Regional de Teatro
na Praça Frei Baraúna e no Teatro-Bar Dois Ponto Oito, em Sorocaba
que recebeu mais de 290 artistas
de grupos teatrais de 11 cidades
da região metropolitana.
A Professora Thailini Rocha conta
que o Festival possibilitou uma
experiência única de intercâmbio
de ideias com os grupos da nossa
região. ‘’Todos puderam conviver,
presenciar e prestigiar as obras
uns dos outros em um espaço
aberto e totalmente democrático
como a praça pública é. Uma idéia
genial de divulgação e valorização
da cultura regional. Parabenizo
meus alunos pela apresentação
impecável e agradeço ao apoio de
sempre fornecido pela Prefeitura
Municipal que sempre valoriza

nossos alunos.’’, destaca.
Sobre o Projeto:
Nesta semana duas novas turmas
de teatro iniciaram as aulas. O
projeto que integra o “Cultura em
Ação”, desenvolvido pela Divisão
de Cultura, por meio da Secretaria
da Educação, Cultura e Esportes, contará este ano com quatro
modalidades:Infantil, Juvenil, Companhia de Teatro Infantil e Companhia de Teatro Juvenil. Cada turma
terá até 25 alunos.
Além do maior número de turmas,
este ano, o projeto de teatro já
estabelceu parceria com os projetos de street, sapateado e jazz em
seus espetáculos. A novidade busca
consolidar a formação de público
na cidade e também oferecer uma
formação e vivência mais completa
aos futuros artistas do município.
Para o responsável pela Divisão de
Cultura, Wanderson Benedito Mariano, mais conhecido como Cafu,
o ano de 2019 promete muitas
conquistas para a cidade e para o
grupo de teatro que a cada apresentação se torna mais conhecido.
“Faremos o possível para que o
projeto continue a crescer e ensine
tantas crianças. Realizaremos muitas
ações no decorrer do ano e, desde
já, parabenizo e agradeço a professora Thailini por toda dedicação e
à Secretaria Andreia por não medir
esforços em prol de nossos alunos.”,
destaca. ■
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ESPORTE
INFRAESTRUTURA

FUTURO CIENTISTA

Utopia Feminina de Iperó revela
atletas para clube Catarinense
Na última semana do
mês de janeiro, a meio campista da equipe iperoense de futsal
Utopia Feminina, Sara Aline, e
a zagueira, Karoline Santana,
assinaram um contrato com
o Criciúma Esporte Clube,
clube profissional catarinense.
As atletas reveladas pelo
clube iperoense estarão representando a equipe catarinense
em grandes competições. “As
atletas já receberam elogios
nesses primeiros dias de trabalho. Estamos com a expectativa de uma convocação para
representarem nosso país pela
categoria em que jogam. É um
orgulho imenso para a equipe
feminina de Iperó e também,
para todo o município. Desejamos boa sorte, energias
positivas e muitas bençãos” comenta a professora da Utopia
Feminina, Mônica Domingues.

foi criado em 2013, com o intuito de estimular a prática do
futsal feminino no município e
contribuir para que a modalidade
cresça na região. Além disso, o
projeto possibilita que cada vez
mais meninas aprendam e participem do esporte. Atualmente,
o projeto atende mais de 40 meninas com idades variadas, entre
9 a 37 anos. As aulas acontecem
toda terça e quarta-feira a partir
das 19h no Ginásio de Esportes
“Benedito Romualdo de Godois”.
“A Utopia nasceu de um sonho que todos nós buscamos e
poucos conseguem levar a diante.
É um grande desafio, porém é gratificante quando abrimos portas
para todas as meninas que compartilham desse mesmo sonho”
completa a professora Mônica.
As interessadas em participar
do projeto de futsal devem procurar a professora Mônica Domingues no Ginásio de Esportes
Projeto “Utopia Feminina” no horário de aula ou entrar em
contato com a Divisão de EsporO projeto Utopia de Iperó te pelo telefone 3266-4892. ■

Programa busca encontrar, na educação
pública, jovens talentos para a ciência

CULTURA
EM AÇÃO
INFRAESTRUTURA

Projetos tem quase 400 inscritos
Desenvolvido pela Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Cultura, o ‘’Projeto
Cultura em Ação’’ retomou as
atividades nesta terça-feira (19),
após o período de recesso. Em
2019, os quase 400 inscritos na

área central e George Oetterer
contarão com 13 modalidades
de curso: ballet, dança de salão,
dança cigana,jazz, sapateado,
streed dance, capoeira, desenho artístico, escultura, teatro,
zumba, violão e banda marcial.

Alunos do município são
premiados no programa

Mais informações sobre os
projetos podem ser obtidas
no Polo Cultural (Rua Luiz
Rossi, 107 – Jardim Irene).
O telefone é o 3266-2383.■

Estudantes iperoenses de
escolas municipais participaram,
na sexta-feira (16), do Encontro
Regional de Futuros Cientistas, no
Campus da UFSCar de Sorocaba; os
alunos obtiveram um ótimo desempenho nas atividades propostas pelo
programa e garantiram prêmios em
diversas categorias.
No ‘Clube de Ciências’, onde os
participantes precisavam apresentar
projetos em uma das três áreas do
conhecimento, as alunas do 8°ano,
da escola Profª Zilma Thides de Mello,
Iris Victória Costa Bezerra, Juliana
Rodrigues de Lima e Mariana Gomes,
ganharam o segundo lugar em Ciências Humanas com o tema “Bullying
e Cyberbullying”. O terceiro lugar
também ficou para Iperó, com as alunas Ana Julia Alves, Danielli Modesto
de Oliveira, Lívia Joji Silvério e Miriã
Oliveira Vieira, do 7° ano da Escola
Dona Elisa Moreira dos Santos; as
garotas abordaram o nazismo.
Na categoria das Ciências Exatas,
os alunos da Escola Elisa, Caio José
Soares, Lauren Lopes Mazulquim,
Lauriany Santana Alves, do 7° ano
e Otávio André Martinez, do 6°ano,
conquistaram o 3° lugar com o tema
“Buraco Negro”. Já nas Ciências
Biológicas, os jovens do 8° ano,
Caique da Silva Vieira, Débora Cristina Correa De Lara, Felipe De Britto
Lima, Thayana Lima da Silva e Vitória
Carolina Lima Trindade, da escola
Zilma, apresentaram um trabalho
sobre reciclagem e alcançaram o 1°
lugar na categoria.
A estudante Juliana Rodrigues de
Lima, da Escola Profª Zilma Thibes
de Mello, também conquistou o primeiro lugar no ‘Concurso Literário’
do programa, com a produção de
uma narrativa de aventura. Além do
melhor aluno, a categoria contempla
a melhor escola; e quem recebeu o

troféu de primeiro lugar pelo trabalho com a literatura, foi a Escola
Profª Henory de Campos Góes.
O programa também conta com
a premiação ‘Maratona do Conhecimento’, que gratifica os alunos
que obtiveram a maior média em
provas realizadas nos dois semestres
do ano. A categoria é dividida por
ano escolar, e a estudante iperoense Giovanna Lidiane Florentino de
Miranda foi a vencedora no Ensino
Médio. Dentre as escolas do município, a Escola Elisa atingiu o maior
desempenho da Maratona com a
aluna Lívia Joji Silvério.
A Secretária de Educação comemora o desempenho no programa,
“Fico muito feliz de saber que estamos no caminho certo. Parabéns
às escolas e a todos os alunos que
participaram do Futuros Cientistas.
Vamos continuar trabalhando por
resultados tão magníficos quanto
esses”.
O Encontro reuniu mais de 600
alunos de diversas escolas do interior de São Paulo. Além da premiação, os estudantes iperoenses das
escolas Henory, Elisa, Roque Ayres,
Visconde e Zilma, também participaram de minicursos disponibilizados; os temas iam de Astronomia,
Física, Química e Ecologia até aprendizagens da área de Psicologia.
“Vemos no programa Futuros
Cientistas, uma ótima abertura de
experiência educacional para os
alunos. Isso porque é de extrema importância que nossos jovens tenham
contato com o meio universitário e
sejam estimulados a se interessar
cada vez mais pelos estudos. Selamos essa parceria no ano de 2014
e, desde então, as escolas e os estudantes do município vêm colhendo
bons frutos”, diz o prefeito. ■
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