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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.903, DE 28
DE JUNHO DE 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

“Altera o prazo de cadastramento
e recadastramento de estudantes e
empresas de transporte, para fins de
obtenção do benefício instituído pela
Lei Municipal nº 814/2013 (alterada
pela Lei Municipal nº 904/2016),
em caráter excepcional, e dá outras
providências.”.

A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria da Educação, Cultura e
Esportes, CONVOCA os classificados
abaixo indicados para que compareçam
no dia e local indicados a fim de
manifestarem interesse na celebração
de CONTRATO TEMPORÁRIO em
razão do Edital de Concurso Público
nº 001/2018, em especial, no disposto
no item 9.7, e com fundamento no
inciso VI do art. 2º da Lei Municipal nº
557/2006 (com alteração dada pela Lei
Municipal nº 605/2007).
A contratação temporária fundamentase na necessidade de substituição de
servidores efetivos licenciados, nos
termos da legislação municipal, e cuja
ausência poderá comprometer o bom
desenvolvimento dos serviços nos locais
de trabalho em que laboram.
A convocação seguirá a ordem dos
candidatos classificados nos termos
do Edital de Concurso Público n°
001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 10.07.2019 - HORÁRIO: 09h30m

A Câmara Municipal de Iperó torna
público que se encontra aberto o Pregão
Presencial n.o 001/2019, do tipo menor
preço global, cujo objeto é a escolha da
proposta mais vantajosa para contratação
de empresa especializada em cessão
de direito de uso (locação) dos sistemas
integrados de gestão pública que
atendam aos Setores de: Contabilidade;
Planejamento Orçamento; Execução
Orçamentária; Tesouraria; Portal da
Transparência;
Departamento
de
Pessoal (Folha de Pagamento); Compras
e Licitações; Controle de Contratos;
Almoxarifado; Patrimônio; Protocolo e
Processo Legislativo; além dos seguintes
serviços complementares: implantação
dos sistemas, apoio técnico, presencial e
à distância, atualização e manutenção do
sistema, serviços avulsos de treinamento
e apoio técnico presencial para aplicação
integrada nos setores desta Casa de Leis,
pelo período de 12 (doze) meses, de
acordo com as especificações constantes

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO os prazos
estabelecidos nos artigos 8º e 13
do Decreto Municipal nº 1648,
de 3 de janeiro de 2017 que
regulamenta o benefício instituído
pela Lei Municipal nº 814, de 19
de julho de 2013 (alterada pela
Lei Municipal nº 904, de 8 de
dezembro de 2016) que “Autoriza
o Poder Executivo a conceder
transporte escolar intermunicipal
gratuito aos estudantes residentes
na cidade de Iperó na forma que
especifica e dá outras providências.”;
CONSIDERANDO os levantamentos e
apurações de denúncias que foram
realizadas no mês de Junho/2019
e que inviabilizaram o início do
cadastramento e recadastramento
do
PROMAT;
CONSIDERANDO,
portanto, a necessidade de alterar
o prazo a fim de evitar eventuais
prejuízos;
DECRETA
Art. 1º. O prazo fixado nos artigos 8º
e 13 do Decreto Municipal nº 1648,
de 3 de janeiro de 2017 para fins de
cadastramento e recadastramento
dos estudantes e das empresas de
transporte para fins de obtenção
dos benefício instituído pela Lei
Municipal nº 814/2013 (alterada
pela Lei Municipal nº 904/2016), em
caráter excepcional, fica alterado
para o período entre 10 e 24 de julho
de 2019.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
28 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 28
de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL - Classificados do nº 42º e
43º.
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, 04 de Julho de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
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do ANEXO I – DESCRITIVO DO OBJETO do
Edital. A sessão ocorrerá no dia 16 de julho de
2019, às 10h, na sede da Câmara Municipal de
Iperó, situada a Rua Raul Benedito Guazzelli,
45, Centro, no Município de Iperó/SP, CEP:
18560-000. O edital e seus anexos poderão
ser solicitados através do e-mail: compras@
camaraipero.sp.gov.br,
sendo
enviados
aos interessados sem qualquer custo. Mais
informações poderão ser obtidas através do
telefone (15) 3266-3446, das 8h às 17h.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário de Assistência e Desenvolvimento
Social convoca os membros do Conselho
Municipal da Assistência Social, para REUNIÃO
ORDINÁRIA que acontecerá no dia 12/07/2019,
às 10h, na Casa dos Conselhos localizada na
Praça Pedro Albieri, s/n, Centro Iperó/SP.
Iperó, 01 de Julho de 2019.
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SAÚDE
INFRAESTRUTURA

BIOMETRIA
INFRAESTRUTURA

Cartório Eleitoral estende horário para Após escolha estadual,
Iperó terá representação na
realizar atendimentos
16ª Conferência Nacional

O Cartório Eleitoral
do município estenderá seu
horário de funcionamento para
das 09h às 17h30, a partir do
dia 10 de julho. O objetivo é
intensificar o atendimento de
recadastramento biométrico
obrigatório dos eleitores de
Iperó.
Para evitar filas, recomendas e q u e o e l e i t o r re a l i z e
o agendamento através do
site https://apps.tre-sp.jus.

br/AgendaBioOrdinario/publico/
index.jsp. Os documentos exigidos
na hora do atendimento são:
Comprovante de Endereço (com
menos de três meses); Documento
de Identificação Original (exceto
Carteira Nacional de Habilitação
para o primeiro título por não
conter nacionalidade/naturalidade);
Comprovante de quitação do
serviço militar (homens) para o
primeiro título; Título de eleitor e
comprovantes de votação, se tiver.

Quem não realizar o
recadastramento biométrico
até o dia 14 de dezembro terá
seu título de eleitor cancelado.
Mais informações podem ser
encontradas através do link
http://www.tre-sp.jus.br/eleitor/
identificacao-biometrica-1/
identificacao-biometrica.
O Cartório Eleitoral de Iperó
fica localizado na R. Costa e
Silva, 195, Jardim Santa Cruz. O
telefone é (15) 3266-1417.■

No último domingo, 30, a
cidade de Serra Negra recebeu a
Conferência Estadual de Saúde de
São Paulo e contou com a participação
de 1400 conselheiros reunidos para
debate do tema “A consolidação
do SUS para manutenção do Direito
à Saúde”. As propostas para a 16ª
Conferência Nacional de Saúde
foram discutidas na ocasião e dois
representantes de Iperó foram eleitos
delegados para a etapa nacional.
As conferências são realizadas
no primeiro ano de cada governo,
nas quais se desenvolve o
planejamento de diretrizes com
orientações às políticas de saúde
para os próximos quatro anos,
além de garantir a participação e

controle social na construção
das políticas de Estado para a
saúde a partir do debate sobre
as necessidades da população.
A 16ª Conferência Nacional
de Saúde acontecerá nos dias
4 a 7 de agosto em Brasília e
o representante dos usuários
do Sistema de Saúde, Ademir
Mathias e a servidora Francisca
Gleudvânia Almeida Costa serão
os representantes do município
de Iperó. O prefeito municipal
comentou sobre a conquista da
representação nacional, “esse
é um passo muito importante
na elaboração e avaliação das
políticas públicas na área da
Saúde em nossa cidade”.■

SEBRAE AQUI
INFRAESTRUTURA

Mais de 500 atendimentos são
realizados no primeiro semestre do ano
E m p a r c e r i a com a
Prefeitura, a unidade do Sebrae
Aqui de Iperó realizou um
total de 559 atendimentos de
janeiro até junho deste ano,
sendo 297 deles para novos
clientes. Dessa forma, a unidade
já atingiu 77% de sua meta anual.
Focado no empreendedorismo,
a plataforma conta com
orientações sobre abertura e
melhoria de empresas (MEI, ME e
EPP); formalização do MEI; baixa
e alteração na inscrição do MEI;
orientações para regularização da
inscrição (licenciamento e alvarás,
de acordo com a regulamentação
municipal); emissão da DAS;
impressão do comprovante de
inscrição e de situação cadastral
(CNPJ); orientações para emissão
do CCM; apoio para declaração
anual MEI; realização de palestras,
oficinas e cursos e consultorias

especializadas e gratuitas.
Os serviços são gratuitos e
disponíveis para a população em
geral. A unidade do Sebrae Aqui
fica localizada na Rua Rafaela
Moreno, 110 – Vila Esmeralda.
Para mais informações, o
telefone é (15) 3266-4290.

Os dias em que os atendimentos
ocorrem são: no mês de julho –
dia 16; agosto – dias 06 e 13;
setembro – 03 e 10; outubro
– 01 e 08; novembro – 05 e 12;
e dezembro – 03 e 10.Além dos
serviços do Sebrae, os setores de
Tributos e Lançadoria também
passaram a disponibilizar
Atendimentos em
atendimentos na Subprefeitura,
George Oetterer
toda terça-feira das 09h as 16h.
A subprefeitura localiza-se na
A partir deste mês de julho, Avenida José Rocha, 20 – Jardim
os serviços do Sebrae Aqui Mariita, George Oetterer. O
também estão disponíveis telefone é (15) 3266-2572.■
na Subprefeitura da cidade,
com o objetivo de englobar
a população de George
Oetterer e bairros próximos
Os dias em que os
aatatendimentos ocorrem
são: no mês de julho – dia
16; agosto – dias 06 e 13;
setembro – 03 e 10; outubro –

INFRAESTRUTURA
ALISTAMENTO
MILITAR

Atenção jovens que se
alistaram: chegou a fase de
Seleção Geral!

Se você realizou seu alistamento
militar obrigatório entre 01 de julho
de 2018 e 30 de junho de 2019,
já pode consultar a data, local e
horário de apresentação para a
fase de Seleção Geral, através do
site www.alistamento.eb.mil.br ou
do aplicativo do Exército Brasileiro.
A Seleção Geral é a segunda fase
do Serviço Militar, onde os jovens são
destinados a uma das Forças Armadas
(Marinha, Exército e Aeronáutica) de
acordo com os critérios de vigor

físico e capacidade analítica, além
da representação de classe social
e localidade geográfica. A seleção
também leva em conta aspectos
culturais, psicológicos e morais.
Mais informações podem
ser obtidas por meio da Junta
de Serviço Militar do município,
localizada na Rua Costa e Silva,
195. Telefone (15) 3266-1615.
O horário de atendimento é,
de segunda à sexta-feira, das
08h às 11h e das 13h às 16h. ■
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ICMBio
INFRAESTRUTURA

DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA

Prefeitura autoriza início das obras de
novo empreendimento: o Residencial
Real Esplanada
Com o objetivo de
impulsionar o crescimento
da cidade, promover
o desenvolvimento
habitacional, gerar emprego
e renda e, consequentemente,
proporcionar uma melhor
qualidade de vida para a
população, o prefeito
municipal, em reunião com
os representantes da empresa,
autorizou, nesta sexta-feira,
28, o início das obras do novo
loteamento para a cidade, o
condomínio Real Esplanada.
Com esse feito, Iperó encerra
o ciclo de 17 anos sem novos
loteamentos, já que os últimos
empreendimentos desse tipo
ocorreram em 2001 e 2002,
com o Condomínio Jardim
Sartorelli e o Narita Park.
Dessa forma, o novo
Residencial vem para contribuir
com o progresso do município.
Localizado próximo a rotatória
da Avenida Paulo Antunes
Moreira com Avenida Emílio
Guazzelli, o Empreendimento
contará com 251 lotes, sendo
200 residenciais com lotes de
200 m2 e 51 lotes comerciais,
além de uma infraestrutura
completa para a vivência.
A Prefeitura, cumprindo
seu papel institucional,
confere as obras realizadas
pela empresa, como a
construção de ruas, área de
lazer, saneamento básico

e iluminação. Outra novidade
advinda com o empreendimento
será a duplicação de parte da
Avenida Paulo Antunes Moreira,
paralela ao residencial, que
proporcionará um fluxo melhor
para o local e para a cidade.
“Sem dúvida esse projeto
configura muitos ganhos para
Iperó. Um empreendimento deste
gera uma grande notoriedade e,
dessa forma, atrai muitos pontos
positivos que podem beneficiar a
população no geral, na geração de
trabalhos, intensificação da área
comercial, valorização dos bairros
próximos, maior dinamicidade
da área urbana e outros tantos
tópicos que agregam valor para
melhorias na cidade. Há cinco
anos vínhamos trabalhando para
as autorizações e expedição de
documentos necessários para este
empreendimento e, enfim, agora
temos a oportunidade de executálo da melhor forma possível.
Estamos muito felizes e ansiosos
para isso”, comenta o prefeito.
O investimento inicial da
empresa em toda obra é de 5
milhões de reais, mas o futuro
residencial ainda permite que
de forma estimada, mais de 40
milhões de reais sejam gerados
para fomentar a economia
do município, levando em
consideração toda a demanda
periódica das construções, mão
de obra, geração de emprego e
renda e de sua concretização ao

longo dos próximos 5 anos.
A previsão para o início da
abertura das ruas e das obras é
ainda na primeira quinzena de julho.
Já o lançamento do loteamento
deverá ocorrer entre 60 a 90 dias,
aproximadamente. Por fim, a
finalização do empreendimento é
estimada em até dois anos.
Residencial Jardim
Nova Bacaetava
Em contrapasso, o
Residencial Jardim Nova
Bacaetava, empreendimento de
casas, já está com suas obras
avançadas. Dado início em
2018, em parceria com a Caixa
Econômica Federal, o programa
habitacional tem a expectativa de
atender cerca de até 600 famílias.
Além disso, Iperó ainda tem outros
cinco novos empreendimentos
imobiliários que estão tramitando.
Alguns em fase de aprovação
junto aos órgãos responsáveis da
Prefeitura e do Governo do Estado.
Esses são resultados de medidas
que estão, cada vez mais, abrindo
caminhos para o desenvolvimento
da cidade. “Com o nosso trabalho
sério, com as nossas conquistas
n a re g u l a r i z a ç ã o f u n d i á r i a ,
estamos possibilitando atrair mais
investidores para Iperó e, assim,
fazer com que a cidade cresça de
forma organizada, proporcionando
riqueza e agregando qualidade de
vida a todos”, conclui prefeito.■

Prefeitura participa da
publicação do I° Workshop
de Educação Ambiental
Comunitariamente
elaborado, em parceria com
a Prefeitura de Iperó, Centro
Tecnológico da Marinha do Brasil,
empresas, associações e população
em geral, o produto do I° Workshop
de Educação Ambiental do ICMBio,
ocorrido em novembro de 2018, foi
lançado na tarde desta última quintafeira, 27, na Flona de Ipanema.
O conteúdo da obra ‘Educação
Ambiental e Práticas Sustentáveis na
Flona de Ipanema’ aborda discussões
sobre a situação ambiental da
região, aponta problemas e propõe
soluções através da sensibilidade
da população promovida com a
Educação Ambiental. Entre os temas
discutidos, estão o uso e ocupação do
solo; recursos hídricos; saneamento
rural e recuperação de nascentes;
degradação e crimes ambientais;
re c u r s o s n a t u r a i s e s e r v i ç o s
ambientais; e sustentabilidade e
desafios regionais.
Para compartilhar essas
discussões, o ICMBio também
disponibiliza online e gratuitamente
a publicação, através do link http://
www.icmbio.gov.br/flonaipanema/
educacao-ambiental.html.

Câmara Técnica
A fim de formalizar e colocar
em prática as propostas surgidas
com o Workshop de 2018, o
ICMBio, juntamente com as
instituições que participaram
da obra, convidam interessados
para a formação de uma Câmara
Técnica - comissão responsável
por realizar ações ambientais na
região.
“Chegamos num ponto que
queremos mais do que um debate
sobre a Educação Ambiental.
Queremos colocar na prática tudo
isso que pensamos, queremos
resultados. Por isso a Câmara
Técnica, espaço formalizado, é a
oportunidade para que pessoas
interessadas em trabalhar em
prol da Flona e seu entorno
possam contribuir com melhorias
ambientais”, comentou a Chefe
da Flona, Ofélia Willmersdorf.
Quem tiver interesse em
compor a Câmara Técnica pode
realizar a inscrição na unidade do
ICMBio, instalada na Flona, até
26 de julho. Mais informações
podem ser consultadas através do
telefone (15) 3459-9220. ■
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FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
INFRAESTRUTURA

FSS de Iperó recebe a 10ª cadeira de
rodas pela campanha “Lacre do Bem”
Na último dia 28, o Fundo
Social de Solidariedade (FSS),
recebeu mais uma cadeira
de rodas para o município.
Esta é a 10ª cadeira de rodas
arrecadada desde que iniciou
oficialmente a campanha “Lacre
do Bem”, no dia 05 de junho
de 2014, por Valdenis Ribera
Mira, na época presidente
do FSS. Todas estas cadeiras
recebidas são direcionadas para
o atendimento dos munícipes.
A campanha é uma parceria

do FSS com a concessionária CCR/
Via Oeste, que tem o objetivo
de despertar a solidariedade das
pessoas para que contribuam
com a arrecadação dos lacres.
Importante saber que para cada
140 garrafas pets (2 L) de lacres,
se obtém uma cadeira de rodas.
O secretário de Assistência e
Desenvolvimento Social, Fábio
Augusto de Campos, lembra
que todos podem participar e
contribuir deste feito “A campanha
realmente é do bem, a arrecadação

de lacre incentiva as pessoas a
realizarem boas ações que atingem
diretamente aos usuários que
necessitam desse serviço”, disse.
Se você quer saber mais
informações sobre a campanha,
ou como participar dela, é só
entrar em contato pelo numero
(15) 3266-1198 ou comparecer
na sede do Fundo Social de
Solidariedade, que fica na
rua Costa e Silva, 175 – Vila
Esmeralda.■

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Festas Juninas marcam encerramento
do primeiro semestre
Com muita comemoração
e alegria, nesta semana as festas
marcaram o encerramento das
aulas do primeiro semestre
de 2019 e o início das férias
escolares.
Desde o início de Junho
todas unidades escolares estão
realizando as tradicionais Festas
Juninas, onde cada unidade
realizou a festa de sua maneira,
algumas foram festas internas,
outras aberta à comunidade,

mas todas com comidas e bebidas,
danças, quadrilhas, apresentações
e brincadeiras típicas.
Segunda a Secretária da
Educação, após o período de
provas o fechamento do semestre
acontece nesta semana e retorna
dia 22 de Julho .‘’As festas juninas
são uma das comemorações mais
tradicionais nas escolas . E para
promover as festas , as escolas se
organizam com muita dedicação .
A temática vai além da festa, desen-

volvendo atividades na prática
pedagógica , ampliando
conhecimento. Para muitos
alunos a comemoração é
sinônimo de fechamento de
semestre , para outros momentos
importante de diversão junto à
família’’, comenta.
Mas as festas ainda não acabaram!
Neste mês de Julho, ainda serão
realizadas as festas Julinas,
acompanhe a programação pelos
meios oficiais da Prefeitura.■

ASFALTO
INFRAESTRUTURA

Obras são iniciadas na Rua
dos Moreiras
A Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria de Obras,
iniciou, na tarde desta segundafeira, 01, a remoção de lajotas
na Rua dos Moreiras. Esta é a
primeira etapa da obra que envolve
pavimentação asfáltica, troca de
guias e sarjetas (que estão em mau
estado) e construção de calçadas
acessíveis onde ainda não existem.
Ao todo a obra ficou avaliada
em R$ 75.826,06 – valor parte da
emenda de R$ 234,8 mil enviada pelo
deputado federal Samuel Moreira,
que beneficia sete ruas do município.
Isso porque além da rua em questão,
obras já foram realizadas nas Ruas
Porto Feliz, Tietê, Salto, Benedito
Vaz, Samuel Domingues e Paulino
de Moraes. Sendo assim, seguindo
a programação, a obra da Rua

dos Moreiras ficou para este
mês de julho, devido ao clima
de fortes chuvas previsto em
datas anteriores que poderia
prejudicar a remoção das lajotas.
A primeira etapa dessas
obras tem finalização prevista
para daqui uma semana. Sendo
assim, a Prefeitura conta com a
compreensão dos moradores da
localidade com os transtornos
promovidos pela obra.
“Essas medidas, tanto na Rua
dos Moreiras quanto nas demais
ruas da cidade, caracterizam
mais um avanço. Agradecemos
ao deputado Samuel pela
emenda e continuamos
trabalhando para promover
melhorias para a população”,
comenta o prefeito .■

JOGOS
REGIONAIS 2019
INFRAESTRUTURA

Confira os jogos disputados
por Iperó
A edição 2019 dos Jogos
Regionais acontece do dia 02 até
o dia 12 de julho, na cidade de
Sorocaba, com algumas partidas
em Votorantim. Para participar da
competição, a Prefeitura de Iperó,
através da Divisão de Esportes, dá
suporte aos atletas que representarão
o município no Futsal e Voleibol.
A estreia de Iperó no torneio
acontece nesta quarta-feira, 03,
com a partida de Vôlei Masculino
contra a equipe de Cerquilho, às
10h30, no Ginásio do SESI Mangal.
No mesmo dia, Iperó enfrenta
Itararé no Futsal Masculino, às
16h, no Ginásio do Éden.
No terceiro dia dos Jogos, 04, as
meninas do Vôlei de Iperó fazem a
disputa contra Itapetininga, às 16h,
no Ginásio Cemarg, em Votorantim.

No mesmo local, também ocorre
a partida de vôlei masculino,
às 18h, contra Votorantim. No
Futsal masculino, a partida é
contra Tietê, às 16h, na Arena
Sorocaba. Já no feminino,
Iperó enfrenta Itaí, também às
16h, no Ginásio Nilton Torres.
Para encerrar a primeira fase,
no dia 05, o Futsal feminino joga
contra Araçariguama, às 08h30,
no Ginásio Mirante dos Ovnis
(em Votorantim). A partida do
masculino é às 17h, no Ginásio
do Éden, contra Itu. Já o Vôlei
Feminino encara Sorocaba,
às 19h, no Ginásio Gualberto
Moreira. No masculino, os
meninos enfrentam a equipe
de Capão Bonito, no Ginásio
Cemarg (Votorantim), às 15h. ■
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