Iperó
JORNAL DE

IPTU

Prefeitura de Iperó
realiza distribuição
de carnês

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

PÁGINA 04

EDIÇÃO 642 • 15/03/2019 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA •

ECOVITA

RESIDENCIAL
NOVA BACAETAVA
COMEÇA A
GANHAR
FORMA
PÁGINA 04

IPERÓ FEST

IPA
SERVIÇOS MUNICIPAIS

SEGURANÇA

Baile da Rainha e
do 1º Cowboy
será realizado
nesta sexta
PÁGINA 05

Defesa Civil
Estadual realiza
treinamento
PÁGINA 04

Prefeitura de Iperó
inicia processo de
roçagem na
Estação Ferroviária
PÁGINA 05

2 › JORNAL DE IPERÓ -15.03.2019

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
ATRIBUIÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VENCIMENTOS
DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2019

IPERÓ, 15 DE MARÇO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos
Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para
comparecimento às repartições municipais para fins de
provimento de cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n°
002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa
Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 20.03.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO- Classificados
do nº 02 ao 05º.
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificado de nº 10º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e
Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá
ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do
documento de identidade do procurador e do candidato,
as quais não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão
jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 15 de março de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

A Prefeitura Municipal de Iperó, atendendo ao disposto
no § 2º, do artigo 33 do Código Tributário Municipal, por
meio do presente EDITAL, NOTIFICA os contribuintes da
distribuição e dos vencimentos de seus respectivos carnês
de IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbano, correspondente ao exercício de 2019.
Os carnês serão entregues de forma simples, observando-se os respectivos endereços conforme constam nos registros cadastrais da Prefeitura Municipal de Iperó, na forma
abaixo:
I – O vencimento da parcela única (com desconto de 5%)
e da primeira parcela (sem desconto) ocorrerá no dia
10/04/2019.
II – A última data prevista para entrega dos carnês será
até o dia 02/04/2019.
III – A última data para aqueles que desejarem IMPUGNAR algum lançamento em seu carnê, será dia
10/04/2019.
IV – Os contribuintes que se enquadrarem nos benefícios da Lei Municipal nº 23/1994, terão prazo até o dia
10/04/2019, para requerer tais benefícios.
V – Os carnês de que trata este EDITAL, serão entregues
de forma simples, sem declaração de recebimento por
parte do contribuinte. Assim, é de suma importância a
atenção dos Senhores Contribuintes às datas acima indicadas.
VI – Os contribuintes que não receberem seus carnês até
a data acima indicada deverão solicitar a emissão da segunda via dos mesmos, munidos do carnê do exercício
anterior, seus documentos pessoais e comprovante de
endereço.
VII – O atendimento ao público é realizado no Paço Municipal (Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz), Setor
de Lançadoria, com funcionamento de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, ou ainda pelo telefone
(015) 3459-9999 – ramais 217 e 227.
Iperó, 14 de Março de 2019.
VERA LÚCIA ROSA FERNANDES
Secretária de Administração e Finanças
AUTÓGRAFO N.º 002/2019
“Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 23, de 22 de junho
de 1994 que ‘Dispõe sobre a concessão de isenção de
I.P.T.U. para aposentados, pensionistas e deficientes físicos’ e dá outras providências.”
Ref.: Projeto de Lei do Executivo n.º001/19
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Os parágrafos do artigo 2º da Lei Municipal nº
23, de 22 de junho de 1994 que “Dispõe sobre a concessão de isenção de I.P.T.U. para aposentados, pensionistas
e deficientes físicos” passarão a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2º. (...)
§1º. Para gozar do benefício desta Lei deverá o pleiteante
apresentar toda documentação comprobatória de que se
enquadra nos requisitos desta Lei.
§2º. Para fazer jus aos benefícios desta Lei, os contribuintes deverão, necessariamente, protocolar o pedido de
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isenção até o vencimento da parcela única e/ou da
primeira parcela do IPTU.
§3º. Vencido o prazo estipulado no §2º os contribuintes só poderão pleitear os benefícios desta Lei
para outro exercício financeiro.
Art. 2º. Os demais artigos da Lei Municipal nº 23,
de 22 de junho de 1994 permanecerão inalterados.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
C MARA MUNICIPAL DE IPERÓ, 13 DE MARÇO
DE 2019.
LUIS FERNANDO PAULA LEITE
Presidente
AUTÓGRAFO N.º 003/2019
“Dispõe sobre a “Farmácia Solidária” no âmbito
do Município de Iperó, e dá outras providências”.
Autoria: Sergio Poli Simon
Ref.: Projeto de Lei do Legislativo n.º001/19
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Fica instituído, no âmbito do Município de
Iperó, “Farmácia Solidária”, que tem por objetivo
fornecer à população de baixa renda, através da
organização e distribuição gratuita, remédios provenientes de doações da comunidade e instituições da sociedade civil.
Art. 2°. A “Farmácia Solidária” consiste na possibilidade de doação e arrecadação solidária, junto
à população, de medicamentos armazenados em
domicílio e demais repartições e que não são mais
necessários ao tratamento de saúde e que estejam
dentro do prazo de validade estabelecido pelo laboratório farmacêutico responsável pela sua fabricação.
Parágrafo único. Os medicamentos poderão ser
doados e recolhidos por qualquer pessoa, que fará
sua entrega ao órgão indicado pela Prefeitura Municipal.
Art. 3°. Somente receberão os medicamentos os
munícipes cadastrados e com relatório social junto
ao órgão competente.
Art. 4°. As crianças em idade de acompanhamento pediátrico, idosos e famílias com renda mensal
igual ou inferior a dois salários mínimos, terão prioridade no atendimento da “Farmácia Solidária”.
Parágrafo único. O atendimento será feito mediante a apresentação de receituário do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Art. 5°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no que couber.
Art. 6°. Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ, 13 DE
MARÇO DE 2019.
LUIS FERNANDO PAULA LEITE
Presidente
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PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria n.º 034/2019 - Suspende o expediente da
Câmara Municipal de Iperó no dia 22 de março de
2019 em virtude do feriado do dia 21/03 (Aniversário de Iperó), tendo em vista as festividades do
Município.
Portaria n.º 035/2019 - Fica antecipado para o
dia 20/03/2019 o pagamento, referente ao mês
de março de 2019, dos funcionários e vereadores
deste Poder Legislativo.
Portaria n.º 034/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 11 de março de 2019.
Portaria n.º 035/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 11 de março de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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Residencial Nova Bacaetava começa a Prefeitura de Iperó realiza
distribuição de carnês
ganhar forma
Obras em andamento já mostram as unidades habitacionais
Com obras em estágio
avançado, as primeiras unidades do Residencial Nova
Bacaetava, da empresa Ecovita
Incorporadora e Construtora,
começaram a ganhar forma.
O novo bairro, com área total
de 270.582,14 m², terá cerca
de 600 unidades residenciais.
O valor estimado das parcelas
é a partir de R$ 450 por mês.
A parceria da Prefeitura de
Iperó com a empresa vêm por
meio da casa modelo usada
atualmente para as vendas,
que futuramente será destinada para a Prefeitura ocupar
através de necessidade, podendo ser de algum órgão ou
serviço público. Além disso,
uma das exigências feitas pela
Prefeitura e pela Sabesp ao
empreendimento é receber o
esgoto do bairro Bacaetava,
que será implantado, já que
o empreendimento terá uma
estação própria de tratamento
de esgoto.
As novas casas contarão
com 50m² em um lote com
160m², com 2 dormitórios,
sala, cozinha e banheiro. Além
disso, o bairro terá infraestrutura completa, com rede de água,
sistema de coleta de esgoto,
pavimentação, energia, guias,
sarjetas, iluminação pública e
drenagem de águas pluviais.
O empreendimento é decorrente de um trabalho iniciado
em 2014 que levou ao cadastramento de interessados para
identificar a demanda habitacional e a faixa de renda mais

adequada. Com os dados levantados, naquela ocasião, passou-se
a buscar novos empreendedores
para realizarem investimentos
na cidade que pudessem gerar a
geração de emprego e renda para
a população e ainda trazer oportunidades de aquisição da casa
própria. Além do Residencial Nova
Bacaetava, a Prefeitura de Iperó
expediu diretrizes para outros três
empreendimentos residenciais
que estão com processo de aprovação em andamento.
“As obras demonstram o resultado de nosso trabalho iniciado
em 2014. São a concretização das
nossas ações e do planejamento
que pensamos para a cidade
ao longo dos últimos anos. Enfrentamos algumas dificuldades
no decorrer desse processo e,
diferente de muitos, acreditamos
que as obras seriam executadas
em benefício de muitas famílias
iperoenses que esperavam a oportunidade para realizar o sonho
da casa própria. Os dados do cadastramento demonstraram que
centenas de famílias moram de
aluguel, e que na grande maioria,
os valores de aluguel são na faixa
entre 700 a 900 reais. Isso foi um
ponto forte para darmos andamento na aprovação e apoio ao
empreendimento, já que a parcela
para a compra do imóvel é menor
que o valor da locação geralmente
paga”, comentou o prefeito.
Os interessados podem conhecer a casa decorada comparecendo ao ponto de vendas da
Ecovitas, localizado na Rua Mário
José Soares, próximo à Prefeitura.

Os responsáveis pelo empreendimento relatam também que serão realizados
plantões de atendimento
nos bairros George Oetterer e Nova Bacaetava. Para
uma simulação completa, é
preciso ter em mãos os seguintes documentos: CPF e
RG (do casal, para casados),
certidão de nascimento ou
casamento, comprovante de
endereço atual, comprovante
de renda (2 últimos holerites),
carteira de trabalho e extrato
do FGTS.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (14)
99836-4952.
Casas do Capoavinha
Além do Residencial Nova
Bacaetava, o município foi
contemplado em 2015 com
38 unidades habitacionais
no bairro Capoavinha (Oferta
Pública 2012), que integram
o programa federal Minha
Casa Minha Vida”. No caso
deste empreendimento, a administração municipal doou o
terreno e a responsabilidade
pelo início e término das
obras é do Governo Federal.
Com isso, a Prefeitura segue
no aguardo de providências e
continuidade das obras.
“O empenho segue para o
caso das casas do Capoavinha, que estamos acompanhando de perto com foco
em dar andamento” finalizou
o prefeito. ■

No início desta semana, a
Prefeitura Municipal começou a
distribuir para a população, os carnês referentes ao Imposto Predial e
Território Urbano (IPTU). O munícipe
deverá efetuar o pagamento da primeira parcela ou parcela única (com
5% de desconto), dependendo de
sua escolha, até o dia 10 de abril.
A última data prevista para a entrega dos carnês é 02 de abril, e para
aqueles que desejarem impugnar
algum lançamento em seu carnê, a
retificação acontece até o dia 10 do
mesmo mês. É de extrema importância que os contribuintes se atentem
às devidas datas, já que os carnês
serão entregues de forma simples,
sem declaração de recebimento por
parte dos munícipes.
O pagamento do imposto pode
ser realizado nos terminais de autoatendimento e home banking de
qualquer banco, além do pagamento
direto nos guichês das agências em
que os munícipes são clientes, com
exceção do guichê do Banco do
Brasil. O contribuinte também pode
realizar o pagamento nas Casas
Lotéricas e no Banco Postal (agência
dos Correios).
Pelo sétimo ano consecutivo, o
valor do IPTU não recebeu reajustes
além da reposição da inflação nacional que, neste ano, foi de 4,05%.

Essa estabilidade é produto da
decisão da Administração Municipal, que também deixa o imposto
para o mês de abril, levando em
consideração o grande volume de
obrigações do início de ano, como
material escolar, IPVA, dentre outros
gastos usuais.
Nesta terça-feira (12), a Câmara
Municipal aprovou o projeto de lei
que define a data máxima para o
pedido de isenção, ou desconto, até
o vencimento da primeira parcela.
“Agradecemos aos vereadores pelo
empenho e aprovação da lei, já que
agora a administração municipal
poderá saber quantos contribuintes
efetivamente se beneficiam dessa lei
de isenção”, comenta o prefeito.
Sendo assim, os moradores
interessados em obter a isenção ou
desconto do Imposto, baseando-se
na Lei Municipal n° 23/1994, devem
formalizar o pedido até o dia 10
de abril no Paço Municipal ou na
Subprefeitura. Taxas de coleta de
lixo, limpeza pública, entre outras,
não podem ser isentadas ou sofrer
descontos.■

SEGURANÇA

Defesa Civil Estadual realiza
treinamento
Na última sexta-feira, dia 08, a
coordenadora municipal de Proteção
e Defesa Civil Lindamaris Rodrigues e
o secretário de Defesa Civil Marcelo
Xavier de Morais, estiveram presentes, em meio a vários representantes
de outros municípios, no Palácio dos
Bandeirantes para participarem do
segundo treinamento que foi realizado pela Defesa Civil do Estado
de São Paulo, para o uso do novo
módulo de produção do Plano de
Contingência Municipal (PLANCON)
no SIDEC – Sistema Integrado de
DefesaCivil.
Trata-se de uma ferramenta web
gratuita que está disponibilizada no
Sistema Integrado de Defesa Civil
(SIDEC), cuja finalidade é apoiar
os municípios do Estado de São

Paulo para edição de seus planos
de contingência municipais, a fim
de aprimorar a gestão de riscos de
desastres.
“É por meio do lançamento de
informações neste sistema (SIDEC),
que o governo conhece os pontos
de maior incidência de eventos
de Defesa Civil, podendo priorizar
investimentos com base nestes
dados”, disse a coordenadora municipal de Proteção e Defesa Civil.
“Estamos em um mundo tecnológico e devemos capacitar nosso
efetivo para usar as ferramentas
disponíveis em pro da comunidade,
e por meio dos dados evitar os possíveis desastres causados pela mudança do clima”, disse o prefeito. ■
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IPERÓ FEST

Prefeitura de Iperó inicia processo de Baile da Rainha e do 1º
Cowboy será realizado
roçagem na Estação Ferroviária
Empresa ALL ficou omissa a duas notificações sobre a limpeza do local nesta sexta
A Prefeitura, por meio
da Secretaria de Transportes e
Serviços Municipais, deu início
ao procedimento de roçagem
na Estação Ferroviária na manhã desta quinta-feira (14).
A América Latina Logística
(ALL), empresa responsável
pela Estação, foi duas vezes
notificada da necessidade de
roçagem no local, contudo, a
mesma não se prontificou para
realizar a ação. Dessa forma,
a Prefeitura tomou a iniciativa
e agora conta com uma equipe trabalhando no espaço.
A obrigação da ALL com a
limpeza do pátio e do entorno

da Estação, foi estabelecida
por decisão judicial. Mas, por
conta do não cumprimento
da exigência, a empresa deve
arcar com o pagamento do
serviço realizado pela Prefeitura. A falta de limpeza do local
tem causado transtornos aos
transeuntes e usuários; problema que sempre que acontece
é notificado pela Prefeitura.
“A área da Estação Ferroviária é um patrimônio municipal
que deve ser constantemente
monitorado e preservado. É de
extrema importância que todos
tenham um olhar responsável
sobre esse lugar especial que

retrata muito sobre a história do nosso município e
dos iperoenses” comenta o
prefeito.
O encerramento do trabalho de roçagem está previsto
para o final da semana que
vem, conforme condição do
tempo.■

ENTRADA SOLIDÁRIA
INFRAESTRUTURA

Fundo Social alerta sobre estado dos
alimentos que devem ser doados na
Iperó Fest
Produtos em mau estado de conservação não serão aceitos
A arrecadação de alimentos realizada pelo Fundo
Social de Solidariedade, já virou
uma tradição na Iperó Fest. Neste
ano, quem quiser participar da
festa nos dias 20, 22 e 23 de
março, pode garantir a entrada
no local doando 1kg de alimento
ou 1L de leite. Contudo, o Fundo
Social pede que a população se
conscientize acerca da condição
dos mantimentos, já que muitos se encontram em estado
irregular.
A funcionária do Fundo Social, Patricia Cavalheiro, avisa
que aqueles que forem doar
alimentos, precisam pensar com
carinho e responsabilidade nas
pessoas que irão receber as doa-

ções, assim, evitar produtos com
data de validade ultrapassada ou
próxima do vencimento e embalagens violadas, além de cumprir
com a regra da quantidade de
um quilograma ou um litro.
“No ano passado, infelizmente
tivemos que descartar muitos
alimentos que não tinham condições de serem doados. Por
esse motivo, deixamos de atender diversas famílias”, lamenta
Patrícia.
Os alimentos arrecadados
serão destinados a Entidades,
Projetos e Associações parceiras
da Prefeitura, que realizam trabalhos direcionados a famílias
que necessitam de ajuda com
mantimentos. A expectativa de

sideração o sucesso nos
números do ano passado.
No evento da Iperó Fest,
os projetos Cabana de Luz,
Ceconti, Viva Melhor Idade
e Criança que Luta Vence,
realizarão vendas de leite,
por um preço simbólico, para
facilitar a entrada daqueles
que esquecerem o alimento
não perecível.
“Nossa equipe está engajada em contribuir com
um evento muito agradável.
Contamos com o apoio e
conscientização da população para que tudo ocorra da
melhor forma. Juntos, faremos a diferença”, completa
Patrícia ■

O baile para eleição da Rainha
e do 1º Cowboy da Iperó Fest 2019
será realizado nesta sexta-feira,
no Pólo Cultural a partir das 20h.
O evento é gratuito e aberto ao
público.
A dupla sertaneja Ivan e Anderson irá animar a noite com muita
música e no local haverá barracas de
comes e bebes.
Este ano, o baile conta com 19
participantes: Kathlem Vieira Matos, Bruna Krause Oliveira, Daiane
Antunes da Mota, Aline Fernanda
de Souza Castilho, Beatriz Conavezzi Paulo, Tais Cristina de Oliveira
Atanazio, Maria Cecilia Silva Felix
Pereira, Paloma dos Santos Amaral,
Tamires Moreira de Souza, Paola
Loren Barros Siqueira, Guilherme
Sartorelli de Araujo, Alisson de Barros
Fidelis, Edinaldo Santos Souza, Felipe
Silva Santos, Teofilo Carlos Segundo

da Silva, Lenyelson Hessel de Lima,
Lucas de Lima Barbosa, Fernando
Klugue dos Santos e Uender Gabriel
de Oliveira Juvencio.
No dia será realizado desfile dos
participantes, onde os jurados irão
avaliar o desempenho e pontuar
cada candidato. Os votos serão
apurados abertamente ao público
e serão premiados a Rainha, 1º e
2º Princesa, 1º, 2º e 3º Cowboy,
que receberão diversos prêmios e
brindes.
A Iperó Fest 2019, terá abertura
realizada no dia 20 de Março, em
frente ao Ginásio de Esportes, na
avenida Emílio Guazzelli. A entrada
será franca mas estará recebendo
doações de 1kg de alimento não
perecível ou um litro de leite. Entradas VIP ou Camarotes estão sendo
vendidos no Terminal Rodoviário
de Iperó. ■

ESPORTE

Equipe de futebol Utopia de
Iperó inicia o ano com muito
aprendizado
O projeto municipal de futebol, representado pela Equipe
Utopia, iniciou os trabalhos há um
mês com mais de 120 inscritos, entre
meninos e meninas de 7 a 17 anos
de idade. Neste último sábado (09),
os alunos do masculino entraram
em campo e, apesar de resultados
não tão bons, o grupo garantiu ricas
experiências.
“Não obtivemos resultados positivos no placar, porém sempre
tiramos um aprendizado de tudo.
As partidas foram muito produtivas
e serviram para o desenvolvimento
e preparação de nossos atletas”,
comenta a professora da equipe,

Mônica Domingues.
As categorias Sub 11, 13, 15 e
17 disputaram um amistoso contra
o time de Araçoiaba da Serra, no
estádio da cidade. Araçoiaba venceu
todos os jogos. Já a equipe sub 20
realizou um amistoso contra o time
principal da empresa Conan, em
Boituva. Os atletas dessa categoria
se preparam para disputar os Jogos
Regionais, no mês de julho.
Os treinos acontecem toda segunda, quarta e sexta no estádio
Praxedão, localizado na Avenida
Castelo Branco. Neste domingo, a
Utopia recebe a equipe de Votorantim para um amistoso; a partida se
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