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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2018

Portaria n.º 036/2019 - Os horários de funcionamento
da Câmara Municipal de Iperó ficarão estabelecidos na A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, por meio da Divisão
forma da tabela abaixo:
de Recursos Humanos e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, torna pública a DESCLASSIFICAHorário de expediente
ÇÃO do candidato classificado em 3º lugar, no Concurso
das 8h às 12h
Público nº 2/2018, para o cargo efetivo de COORDENAdas 13h30min às 17h
DOR PEDAGÓGICO, conforme Edital de Convocação publicado no Jornal Oficial do Município, Edição nº 642, daDurante o horário do almoço, das 12h às 13h30min, a tado de 15 de março de 2019, página 2.
Câmara permanecerá fechada para o público.
A DESCLASSIFICAÇÃO fundamenta-se no item 3.1.1.1 do
Portaria n.º 037/2019 - Conceder a Funcionária Sra. Edital de Concurso Público 002/2018, tendo em vista que
Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0 (Agente de Co- o candidato não preencheu os requisitos mínimos para a
municação), referência “H”, nomeada através da por- nomeação, conforme apurado pela Secretaria de Educataria n.º 026, de 20 de março de 2014, o adicional por ção, Cultura e Esportes e pela Comissão de Atribuição na
tempo de serviço, a que alude o artigo 156 do Estatuto data de 20 de março de 2019.
dos Funcionários do Município de Iperó.
Com a ausência da documentação necessária, a atribuição foi suspensa pelo prazo de 3 (três) dias úteis a fim de
Portaria n.º 036/2019 - Publicada e registrada nesta se- viabilizar a apresentação da documentação e evitar ofensa
cretaria em 27 de março de 2019.
à direito líquido e certo, conforme consta da ata de atriPortaria n.º 037/2019 - Publicada e registrada nesta se- buição.
cretaria em 27 de março de 2019.
O processo foi retomado em 27 de março de 2019, contudo, não houve o comparecimento do candidato, tampouLuis Fernando Paula Leite
co, a apresentação da documentação faltante, razão pela
Presidente
qual foi dada continuidade ao processo de atribuição,
seguindo-se a verificação dos candidatos classificados em
4º e 5º lugar.
LEI Nº 955, DE 15 DE MARÇO DE 2019.
Pelos fatos e razões expostas, com fundamento no item
3.1.1.1. do Edital de Concurso Público nº 002/2018, fica
“Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 23, de 22 de ju- o candidato e demais eventuais interessados, cientificados
nho de 1994 que ‘Dispõe sobre a concessão de isenção da DESCLASSIFICAÇÃO do candidato classificado em 3º
de I.P.T.U. para aposentados, pensionistas e deficientes lugar.
físicos’ e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, EstaPublique-se.
do de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
Iperó, 28 de março de 2019.
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Art. 1º. Os parágrafos do artigo 2º da Lei Municipal nº
23, de 22 de junho de 1994 que “Dispõe sobre a conSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
cessão de isenção de I.P.T.U. para aposentados, pensionistas e deficientes físicos” passarão a vigorar com a
seguinte redação:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE AULAS
Art. 2º. (...)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018
§1º. Para gozar do benefício desta Lei deverá o pleiteante apresentar toda documentação comprobatória A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos
de que se enquadra nos requisitos desta Lei.
Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
§2º. Para fazer jus aos benefícios desta Lei, os contri- CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para combuintes deverão, necessariamente, protocolar o pedido parecimento às repartições municipais para fins de provide isenção até o vencimento da parcela única e/ou da mento de cargo em caráter temporário.
primeira parcela do IPTU.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candi§3º. Vencido o prazo estipulado no §2º os contribuin- datos, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplifites só poderão pleitear os benefícios desta Lei para ou- cado n° 001/2018.
tro exercício financeiro.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa
Art. 2º. Os demais artigos da Lei Municipal nº 23, de 22 Cruz, 355 Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
de junho de 1994 permanecerão inalterados.
DATA: 03.04.2019 - HORÁRIO: 09h30min
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Classificados do
cação, revogadas as disposições em contrário.
nº 32 ao 34º.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Classificados de nº 03 e 04º.
15 DE MARÇO DE 2019.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS
– Classificado de nº 17º.
VANDERLEI POLIZELI
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA –
Prefeito Municipal
Classificados de nº 16º e 17º.
Publicada nesta Secretaria, em 15 de março de 2019. Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhaJOYCE HELEN SIMÃO
das das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e DiSecretária de Planejamento e Desenvolvimento
ploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

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, 27 de março de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
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: 03.04.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO- Classificado de nº
06º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas
das vias originais da Carteira de Identidade (RG), Diploma ou
Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar e
Comprovação de no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério 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, 28 de março de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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BANCA DA CIÊNCIA

COSTURANDO PARA O FUTURO
INFRAESTRUTURA

650 kits de uniforme escolar são
entregues nas Creches Municipais

Projeto será exposto
em Iperó

Na tarde do dia 18 (segunda-feira), a Prefeitura realizou a
entrega de kits de uniforme escolar nos Centros de Educação
Infantil (CEI) da cidade. Cada
aluno das CEIs “João Marques
Penteado”, “Alexis Soares Nacif”, “Professora Therezinha de
Jesus Campos Cristino”, “Victória Guazzelli Bertolaccini” e
“Almirante Schieck” recebeu
duas camisetas, uma bermuda
e um conjunto de agasalho.
A entrega dos kits é uma iniciativa do projeto “Costurando
o Futuro”, desenvolvido pela
parceria entre o Fundo Social
de Solidariedade do Estado de

O projeto de instituições de
educação pública, que tem como
objetivo a divulgação científica em
espaços públicos, chega em Iperó
no dia 29 de março na Rodoviária
Municipal. Ao todo, vinte trabalhos
científicos serão expostos à população.
A ‘Banca da Ciência’ procura
utilizar materiais de baixo custo para
demonstrar experimentos de Ciências da Natureza ao público, transmitindo conhecimento de forma lúdica
e interativa. O projeto é formado

São Paulo (FUSSESP) e o Fundo
Social de Solidariedade de Iperó,
em 2018. O FUSSESP realizou o
repasse financeiro para a compra
do material necessário para a produção das peças, enquanto os 16
integrantes do projeto do Fundo
Social de Iperó confeccionaram
os uniformes sob a supervisão
das instrutoras Lucineia e Patrícia.
Como primeira fase, o projeto
conseguiu contemplar todos os
alunos das creches municipais.
“O Costurando o Futuro é um
projeto muito importante para o
município porque assegura que
todos os alunos tenham acesso
garantido ao uniforme escolar,

assim, proporcionando maior
conforto às famílias e aos
profissionais das escolas. Essa
foi apenas a primeira etapa do
projeto, em que distribuímos
os uniformes para todos os
CEIs, mas ainda pretendemos
expandir a distribuição para
demais unidades escolares.
Além disso, o projeto também
oferece a oportunidade de
que iperoenses interessados
possam se capacitar na prática de costura e confecção
de vestes em geral, o que
representa um ótimo auxílio
para o mercado de trabalho”,
destaca o prefeito. ■

por pesquisadores e estudantes de
três instituições públicas de ensino
superior e de educação básica: Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia (IFSP); Universidade de
São Paulo (USP) e a Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP).
Os vinte trabalhos que serão
apresentados na Rodoviária são
experimentos dos estudantes do
IFSP de Boituva, sob orientação do
Prof. Emerson Gomes. As experiências das áreas de Física, Química e
Biologia serão expostas das 15h30
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OBRAS
INFRAESTRUTURA

SABESP

Centro de Iperó ganha novo ponto
de ônibus
Atendendo a pedidos
da população, a Prefeitura,
em conjunto com a Secretaria de Transportes e Serviços
Municipais, inseriu um novo
ponto de ônibus na Avenida
Castelo Branco, no centro da
cidade. O ponto foi instalado na manhã desta quinta-feira e já pode servir de parada dos ônibus do município.
“A criação desse ponto

vai facilitar o trajeto de muitas
pessoas, inclusive o meu. Gostei
muito da iniciativa e fico feliz
que tenha atendido à população, já que as reivindicações
dos munícipes devem sempre
ser levadas em conta. Parabéns ao prefeito e a todos os
envolvidos”, comenta Miriam
Cóvos, moradora do centro.
A ação visa, justamente,
uma maior comodidade aos

tar o centro e beneficiar os
pontos de comércio da área.
A Prefeitura reforça que a
comunicação com a população é muito importante
e, para facilitar a participação popular, os munícipes
podem enviar sugestões e
reclamações através do aplicativo “eOuve” ou pelo site
www.ipero.eouve.com.br. ■

Perfuração de novo poço
artesiano é iniciada no
bairro Cagerê
A previsão é de aproximadamente 12
mil litros de água por hora
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), iniciou na última segunda-feira (25), a obra de perfuração do
poço 10, localizado na fazenda São
José no bairro Cagerê, na estrada
que liga Iperó à Sorocaba. O poço
funcionará juntamente com o poço
9, este que fica na estrada Araçoiabinha, já com teste de vazão realizado.
Juntos os novos poços irão abastecer o bairro Jardim Alvorada e o
excedente da produção irá reforçar o
abastecimento em George Oetterer
em cumprimento as metas estabelecidas para o bairro no contrato
de programa firmado pela concessionária com a municipalidade. A
conclusão das obras de perfuração
do novo poço deve ocorrer em 40
dias e seu funcionamento tem início
previsto para julho/2019.
O poço 10 terá 350 metros de
profundidade e, segundo informa-

ções da equipe da Sabesp, terá uma
vazão de aproximadamente 12 mil
litros de água por hora.
Para o prefeito, o novo poço
representa mais uma conquista.
“Essa é uma reivindicação antiga
na qual temos trabalhado e o início
das obras demonstra a seriedade
de nosso trabalho e a concretização
dos compromissos que assumimos
com esses moradores. Demonstra
também que administramos para
coletividade e com objetivo de melhorar os serviços de abastecimento
com os quais a população tanto
sofre.”.
Além desta obra, está em andamento outro projeto de perfuração
para mais um novo poço, o poço
12, que está em processo de elaboração. Os serviços devem acontecer
no segundo semestre, visando garantir o abastecimento para o verão
de 2020.■
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