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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 962, DE 15 DE AGOSTO DE 2019.
“Institui o Programa de Incentivo a Regularização
Fiscal - PIRF - do Município de Iperó, por meio de
parcelamento incentivado, com ampliação do prazo
previsto para pagamento e dá outras providências.”.
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. Fica instituído o Programa de Incentivo a Regularização Fiscal - PIRF - destinado a oferecer condições especiais aos devedores para a regularização de
créditos municipais, tributários e não tributários, em
razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018, vencidos e não pagos, inscritos ou não
na dívida ativa do Município, mesmo que discutidos
judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo
ou em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive
os saldos que tenham sido objeto de parcelamentos
anteriores, não cumpridos integralmente.
§1º. Entende-se por créditos municipais o valor do
principal, acrescido da atualização monetária, multa
moratória ou punitiva, conforme a legislação específica, e dos juros moratórios e compensatórios, conforme o caso.
§2º. O benefício previsto nesta Lei não se aplica à:
I - multas por infrações a cláusulas de contratos celebrados por pessoas físicas ou jurídicas com a Municipalidade;
II - débitos por quantias não recolhidas provenientes
de obrigações resultantes de concessões de serviços
outorgados pelo Município;
III - valor principal do débito e atualização monetária;
IV - contribuintes que tenham praticado crime contra
a ordem tributária apurada na via administrativa ou
judicial;
V - multa isolada aplicada nos moldes da legislação
tributária do Município;
VI - indenizações devidas ao Município;
VII - obrigações de natureza contratual.
Art. 2º. Esta Lei terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) dias após o prazo fixado no art. 15 e a adesão
ao PIRF deverá ser efetuada até o último dia útil de
vigência desta Lei e sua homologação se dará com o
pagamento da parcela única e/ou da primeira parcela, nos casos de parcelamentos.
§1°. As normas sobre o parcelamento dos créditos
tributários municipais permanecem em vigor, sendo
possível ao contribuinte que não aderir ao PIRF solicitar ou dar continuidade aos parcelamentos já efetuados, pelas regras atuais.
§2º. Os contribuintes que já tenham aderido ao PIRF
instituído pela Lei Municipal nº 925, de 3 de julho
de 2017 também poderão ser contemplados com a
presente Lei, desde que observados os requisitos do
§ 1º do artigo 9º da presente Lei.
§3°. Uma vez homologado o ingresso no PIRF, não
será possível que os créditos municipais que o integram, sejam incluídos em outra modalidade de parcelamento.
§4°. No caso de débito em mais de um tributo, o
contribuinte deverá formalizar uma adesão para cada
um, exceto, no caso de IPTU e taxas imobiliárias que
são lançadas e arrecadadas simultaneamente.

nas disposições desta Lei.
§1°. Os débitos incluídos no PIRF serão
consolidados tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso, podendo
ser incluídos os débitos existentes até 31
de dezembro de 2018.
§2°. A formalização do pedido de ingresso no PIRF implica no reconhecimento dos
débitos nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia
ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e a desistência de
eventuais impugnações, defesas e recursos
apresentados no âmbito administrativo.
§3°. Na desistência de ação judicial, deverá
o contribuinte suportar as custas judiciais,
as quais serão fixados pelo Juízo competente.
§4°. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o
devedor concordará com a suspensão do
processo de execução, pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no artigo 792 do Código
de Processo Civil.
Art. 4º. A adesão ao PIRF implica em:
I - aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nesta Lei;
II - confissão irrevogável e irretratável da
dívida relativa aos débitos tributários e não
tributários nele incluídos;
III - reconhecimento expresso da certeza
e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos de suspensão da prescrição, previstos no artigo 174, parágrafo
único, inciso IV, do Código Tributário Nacional; e
IV - desistência expressa e de forma irrevogável e irretratável da impugnação, defesa
ou recurso interposto e da ação judicial
proposta e, cumulativamente, renúncia
a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais, relativamente aos créditos incluídos no PIRF.
§1º. A adesão ao PIRF não implica na homologação pelo Fisco, dos valores declarados pelo sujeito passivo quando for o caso
do regime de lançamento de homologação, nem na renúncia ao direito de apurar
a exatidão dos créditos, como também,
não afastará a exigência de eventuais diferenças e a aplicação das sanções cabíveis.
§2º. A adesão do PIRF configurará novação
prevista no artigo 360, inciso I, do Código
Civil.

Art. 5º. Os créditos municipais incluídos
em parcelamentos anteriores, inclusive,
daqueles discutidos judicialmente em ação
proposta pelo sujeito passivo ou em fase
de execução já ajuizada, poderão ser incluídos no PIRF.
Parágrafo único. A adesão para fins de
quitação de saldos desses parcelamentos,
além do previsto no artigo 4º, equivale automaticamente à desistência irrevogável
Art. 3°. O ingresso no PIRF dar-se-á por opção do su- e irretratável dos parcelamentos anteriorjeito passivo, ou seu representante legal, mediante mente concedidos, e implica em:
requerimento, na forma e nos prazos estabelecidos I - sua imediata rescisão, considerando-se

o sujeito passivo como notificado da extinção
dos referidos parcelamentos e dispensando
qualquer outra formalidade;
II - restabelecimento, em relação ao montante do crédito confessado e ainda não pago,
dos acréscimos legais na forma da legislação
aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores;
III - a exigibilidade imediata da totalidade do
crédito confessado e ainda não pago, retornando-se ao valor original.

apurados no momento do encontro de contas (pagamento).
§5º. A Secretaria de Administração e Finanças poderá expedir ato para regulamentação da
compensação prevista nos §§ 3º
e 4º deste artigo.
§6º. Os débitos consolidados
cujo valor seja superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
poderão ser parcelados em até
60 (sessenta meses) e observado
o percentual fixado no inciso VII
do art. 9º desta Lei, sendo que
a entrada prévia não poderá ser
inferior a 10% (dez por cento) do
valor total do débito apurado na
data do parcelamento.

Art. 6º. O sujeito passivo que tenha ajuizado ação para discutir créditos municipais a
serem incluídos no PIRF terá 30 (trinta) dias
para requerer junto ao Juízo da Comarca,
a liberação de eventuais depósitos judiciais
existentes, cujos valores serão automaticamente convertidos em renda do Município,
concedendo-se o parcelamento sobre o saldo Art. 9º. O valor consolidado como
remanescente.
objeto da adesão, conforme o
disposto no artigo 3º, §1º desta
Art. 7º. O valor do crédito municipal corres- Lei, poderá ser adimplido nas sepondente à adesão ao PIRF será o montante guintes formas e condições:
do débito consolidado de um mesmo registro I - Em parcela única, com vencide cadastro fiscal, no mesmo mês da forma- mento até 10 (dez) dias da adelização do pedido de ingresso.
são, com dedução de 90% da
Parágrafo único. Considera-se montante multa moratória e de 90% dos
do débito consolidado, a somatória do valor juros moratórios;
principal inscrito em dívida ativa e atualiza- II - Em até 03 (três) parcelas mendo, ou seu saldo, acrescido de multa, juros sais e sucessivas, com dedução
de mora e demais encargos, nos termos da de 80% da multa moratória e de
legislação municipal, de todos os débitos 80% dos juros moratórios;
existentes em um mesmo registro de cadas- III - De 04 (quatro) até 06 (seis)
tro fiscal, ainda que tenham sido objeto de parcelas mensais e sucessivas,
parcelamento anterior e estejam interrompi- com dedução de 70% da multa
dos por inadimplência.
moratória e de 70% dos juros
moratórios;
Art. 8°. O sujeito passivo procederá ao pa- IV - De 07 (sete) até 09 (nove)
gamento do montante principal do débito parcelas mensais e sucessivas,
consolidado, calculado na forma do artigo com dedução de 60% da multa
anterior, em até 48 (quarenta e oito) parcelas moratória e de 60% dos juros
mensais, iguais e sucessivas, vencíveis a pri- moratórios;
meira delas em até 10 (dez) dias da data de V - De 10 (dez) até 12 (doze) paradesão ao PIRF e as demais na mesma data celas mensais e sucessivas, com
dos meses subsequentes, sendo que o valor dedução de 50% da multa mopara os parcelamentos superiores a 12 (doze) ratória e de 50% dos juros momeses será acrescido de encargos financeiros ratórios;
de 4% (quatro por cento) ao ano, acumulado VI - De 13 (treze) até 24 (vinte
anualmente, calculados a partir do mês sub- e quatro) parcelas mensais e susequente ao da formalização até o mês do cessivas, com dedução de 40%
vencimento da parcela.
da multa moratória e de 40%
§1°. O valor mínimo de cada parcela de que dos juros moratórios, acrescidos
trata esta Lei não poderá ser inferior a:
de juros compensatórios de 4%
I - R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para as pes- (quatro por cento) ao ano, dissoas físicas;
tribuídos pelo período de pagaII - R$ 50,00 (cinquenta reais) para as pessoas mento conforme o Método da
jurídicas enquadradas como microempreen- Tabela Price.
dedores individuais - MEI; e
VII - De 25 (vinte e cinco) até 48
II - R$ 100,00 (cem reais) para as demais pes- (quarenta e oito) parcelas mensoas jurídicas.
sais e sucessivas, com dedução
§2°. O pagamento fora do prazo legal impli- de 30% da multa moratória e de
cará na cobrança, sobre o valor da parcela 30% dos juros moratórios, acresdevida e não paga, dos acréscimos previstos cidos de juros compensatórios de
na legislação municipal.
4% (quatro por cento) ao ano,
§3º. Em caso de pagamento por meio de cré- distribuídos pelo período de paditos dos sujeito passivo, os créditos deverão gamento conforme o Método da
ser apurados nas mesmas condições dos cré- Tabela Price.
ditos do fisco municipal, quando do efetivo §1°. As deduções previstas nesencontro de contas (pagamento).
te artigo não serão cumulativas
§4º. A compensação prevista no §3º deste com qualquer outra dedução adartigo poderá ser parcial conforme os valores mitida em lei, inclusive, aquelas
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provenientes da Lei Municipal nº 925, de 3 de julho Art. 15. Esta Lei entra em vigor 15 (quinze)
de 2017.
dias após sua publicação, revogadas as dis§2°. Em todas as condições de parcelamentos previs- posições em contrário.
tas neste artigo haverá exclusão dos honorários advocatícios, salvo quando estes já tiverem sido fixados
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
por despacho ou decisão judicial.
15 DE AGOSTO DE 2019.
§3°. O valor da primeira parcela poderá ser ajustado
entre o devedor e o Município, desde que não seja
VANDERLEI POLIZELI
inferior ao das demais, excetuados os casos previstos
Prefeito Municipal
no §3º do art. 8º desta Lei.
Publicada nesta Secretaria, em
Art. 10. Cumprido o pagamento do débito parcela15 de agosto de 2019.
do, na forma desta Lei, caberá à Secretaria Municipal
de Administração e Finanças providenciar a extinção
JOYCE HELEN SIMÃO
do crédito municipal, internamente, e comunicar ao
Secretária de Governo
Procurador municipal para que seja oficiado o fato
ao Juízo da ação suspensa, requerendo a sua extinção nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de LEI Nº 963, DE 15 DE AGOSTO DE 2019.
Processo Civil.
“Institui dia 18 de maio no Calendário MuArt. 11. O sujeito passivo será excluído do PIRF diante nicipal o “Combate ao Abuso e Exploração
da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
Sexual de Crianças e Adolescentes”, no
I - pelo descumprimento de quaisquer das exigências
Município de Iperó-SP”.
estabelecidas nesta Lei;
II - pela inadimplência de 04 (quatro) parcelas, con- Autoria: Valéria Regina Matheus de Souza
secutivas ou não;
III - pela inadimplência de quaisquer tributos de com- VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
petência do Município, não incluídos no PIRF, com Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
vencimento posterior à data de adesão.
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C
IV - caso vencida a última parcela, ainda houver par- MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANcela inadimplida;
CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
V - caso não comprove a desistência de que trata
o §2° do artigo 3° desta Lei, e/ou não demonstre o Art. 1º. Fica instituído o dia 18 de maio no
cumprimento do disposto no artigo 6º desta Lei, am- calendário Oficial de Eventos Municipal o
bos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
homologação de ingresso no PIRF;
Crianças e Adolescentes, no Município no
VI - pela falência decretada ou extinção pela liquida- Município de Iperó-SP.
ção da pessoa jurídica ou a insolvência civil do sujeito Art. 2º. O Combate ao Abuso e Exploração
passivo;
Sexual de Crianças e Adolescentes, consVII - cisão da pessoa jurídica, exceto se a nova socie- tará do Calendário Oficial de Eventos do
dade oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a Município, o dia 18 de maio de cada ano.
parte do patrimônio, assumir solidariamente com a Art. 3º. O 18 de maio fica então incluído
cindida as obrigações do PIRF;
no calendário oficial para o Combate ao
VIII - pela propositura de qualquer medida judicial ou Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
extrajudicial relativa aos débitos objeto do PIRF.
Adolescentes cujo o objetivo e conscienParágrafo único. A exclusão do sujeito passivo do tizar a população, profissionais das áreas
PIRF independerá de notificação prévia ou de inter- correlatadas a infância e adolescência,
pelação e implicará em:
principalmente a área da educação, busI - perda do direito de reingressar no PIRF;
cando informar possíveis sintomas de abuII - perda de todos os benefícios concedidos por esta so, expor órgãos de denuncia como o disk
Lei;
100- direitos humanos, conselho tutelar,
III - exigibilidade do saldo restante obtido da diferen- CRAS, e CREAS.
ça entre o valor pago e o valor total consolidado nos §1º. O Poder Público poderá realizar intermos do artigo 7º, considerando as multas fiscais e formativos, debates, palestras, audiências
acréscimos legais devidos em sua totalidade;
públicas e campanhas publicitárias sobre o
IV - inscrição desse saldo em dívida ativa ou prosse- tema e sobre formas de prevenção e comguimento da execução, conforme o caso;
bate deste crime.
V - protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa §2º. O Trabalho de conscientização terá
referentes aos débitos que não foram extintos com o como órgão direcionador a política de aspagamento das prestações efetuadas;
sistência e desenvolvimento social, consiVI - na possibilidade de inclusão do sujeito passivo derando a composição Técnica operativa
nos órgãos de proteção ao crédito.
para nortear os parâmetros legais e toda
sua complexidade Sócio - Cultural.
Art. 12. Não serão restituídas, no todo ou em parte, Art. 4º. O Poder Executivo Municipal pocom fundamento nas disposições desta Lei, quais- derá ouvir o CMDCA (Conselho Municipal
quer importâncias recolhidas anteriormente ao início da Criança e do Adolescente) bem como,
de sua vigência.
criará, organizará e implantará ações necessárias para o Combate ao Abuso e ExArt. 13. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, ploração Sexual de Crianças e Adolescenem face do interesse público e/ou a critério exclusivo tes, inclusive no âmbito da Rede Municipal
da Administração Municipal, a prorrogar o prazo de de Ensino.
adesão ao Programa de Incentivo e Regularização Fis- Parágrafo único. É facultado ao Poder
cal - PIRF, por até mais 60 (sessenta) dias.
Executivo Municipal, firmar parcerias com
a iniciativa privada, pessoas físicas ou juríArt. 14. Esta Lei será regulamentada, no que couber, dicas, igrejas, universidades e associações,
através de Decreto Municipal expedido pelo Poder para a realização e organização ao CombaExecutivo.
te e Abuso e a Exploração Sexual de Crian-

ças e Adolescentes.
Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
15 DE AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
15 de agosto de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.916, DE 2 DE AGOSTO
DE 2019.
“Dispõe sobre a divulgação à eventuais interessados da relação de pessoas físicas habilitadas a receber títulos de propriedade do
loteamento denominado Jardim Mariita A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K e L e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO o disposto artigo 10 da
Lei Complementar n° 91, de 19/12/2013
(alterada pela Lei Complementar nº 107, de
12/2/2015);
DECRETA
Art. 1º. Ficam habilitadas a receber os títulos
de propriedade do loteamento Jardim Mariita B, C, E, G e H conforme matrícula, lote,
quadra, rua/ avenida, metragem e beneficiário, as pessoas físicas abaixo indicadas:

Iperó e direcionado à Comissão
de Regularização Fundiária Municipal no prazo de até 15 (quinze) dias contados da afixação no
paço Municipal.
§1º. Apresentada eventual reclamação ou discordância, a Comissão Regularização Fundiária Municipal se manifestará no prazo
de 15 (quinze) dias e remeterá o
parecer ao Chefe do Poder Executivo para decisão no prazo de
15 (quinze) dias.
§2º. A suscitação de dúvidas ou
litígios fundamentados, enquanto não julgadas ou enquanto
perdurar tal situação, impedirá
a expedição do título de propriedade.
§3º. Julgadas as reclamações, ou
não as havendo, serão expedidos
os títulos de propriedade através
da respectiva escritura de alienação gratuita, conforme disposto
no artigo 5º da Lei Complementar nº 91/2013 (alterado pela Lei
Complementar nº 107/2015).
Art. 3º. As despesas com a lavratura das escrituras e respectivos
registros serão suportadas pelos
beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 2 DE AGOSTO
DE 2.019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 2 de agosto de 2.019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.917, DE 2 DE
AGOSTO DE 2019.
“Regulamenta a Lei Municipal nº
940, de 1º de fevereiro de 2018.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA

Parágrafo único. A relação constante do artigo 1º é baseada nos procedimentos administrativos de cada lote devidamente avaliados
pela Comissão de Regularização Fundiária
Municipal e homologados pelo Chefe do
Poder Executivo, nos termos da Lei Complementar nº 91/2013 (alterada pela Lei Complementar nº 107/2015).

Art. 1º. Fica regulamentada por
este decreto a Lei Municipal nº
940, de 1º de fevereiro de 2018
que “Dispõe sobre a industrialização, a comercialização, o
armazenamento, o transporte,
a distribuição e o uso de cerol,
linha chilena ou qualquer outro
material cortante usado para emArt. 2º. Eventuais interessados poderão apre- pinar pipas”.
sentar reclamações ou discordâncias, por
meio de requerimento escrito e devidamente Art. 2º. As linhas com cerol, lifundamentado contra erros e omissões, via nha chilena, ou qualquer outro
protocolo junto a Prefeitura Municipal de material cortante utilizadas para
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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.

empinar pipas, industrializadas, comercializadas, armazenadas, transportadas e/ou
distribuídas, serão apreendidas pela Guarda
Civil Municipal de Iperó, juntamente com
suas respectivas embalagens e/ou acessórios
para o uso.
Art. 3º. A infração ao disposto na Lei Municipal nº 940/2018 ensejará a:
I - Apreensão dos objetos que estiverem em
desconformidade com os preceitos desta Lei;
II - Multa de 1 (um) salário mínimo vigente.
§1º. No caso de reincidência, a multa prevista no inciso II deste artigo será aplicada em
dobro.
§2º. Em se tratando de pessoa jurídica, se
houver uma segunda infração, a empresa
infratora terá seu alvará de funcionamento
cassado.
§3º. Quando a infração for praticada por menor, os pais ou responsável legal assumirão
as consequências do ato.

Iperó, 15 de agosto de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

Art. 4º. A apreensão do material e/ou aplicação de multa será lavrada em auto, conforme modelo constante do Anexo I deste
decreto.
Art. 5º. As ações de fiscalização a fim de detectar e conter a industrialização, a comercialização, o armazenamento, o transporte,
a distribuição e o uso de cerol, linha chilena
ou qualquer outro material cortante usado
para empinar pipas, serão exercidas pela divisão de fiscalização e pela Guarda Civil Municipal.
Parágrafo único. O auto de infração será
lavrado conforme registros de ocorrência
fornecidos pela Guarda Civil Municipal de
Iperó, Polícia Civil, Polícia Militar ou por meio
da constatação formal do Conselho Tutelar.

EXTRATO DE PORTARIA
Portaria nº 211, de 09 de Agosto de 2019 – Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar para
apuração dos fatos envolvendo conduta do servidor
A.F.C.C., Matrícula 8386, com fundamentos nos artigos. 165,IX da Lei Municipal nº 19/1992.
_________________________
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal

Publicada nesta Secretaria em
Art. 6º. Lavrado o auto de infração, o infrator
09 de agosto de 2019.
terá prazo de 10 (dez) dias para apresenta_________________________
ção de recurso em face da penalidade apliJoyce Helen Simão
cada.
Secretária de Governo
§1º. O recurso interposto será direcionado ao
Gestor de Segurança Pública e ao Secretário
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
de Administração e Finanças para apreciaCONCURSO PÚBLICO 01/2018
ção.
§2º. Se não houver a interposição de recurso, A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recurou sendo ele indeferido, será providenciada sos Humanos e da Secretaria da Educação, Cultura e
a emissão da multa para pagamento.
Esportes, CONVOCA os classificados abaixo indicados
para que compareçam no dia e local indicados a fim
Art. 7º. Os valores arrecadados em decorrên- de manifestarem interesse na celebração de CONcia das multas aplicadas deverão ser destina- TRATO TEMPORÁRIO em razão do Edital de Concurdos à campanhas de conscientização sobre o so Público nº 001/2018, em especial, no disposto no
uso e comercialização de cerol, linha chilena item 9.7, e com fundamento no inciso VI do art. 2º da
e de outros materiais cortantes, em outras Lei Municipal nº 557/2006 (com alteração dada pela
campanhas educacionais, bem como, com Lei Municipal nº 605/2007).
a divulgação da Lei Municipal nº 940/2018. A contratação temporária fundamenta-se na necessidade de substituição de servidores efetivos licenciaArt. 8º. As despesas decorrentes da execu- dos, nos termos da legislação municipal, e cuja aução do presente decreto correrão por conta sência poderá comprometer o bom desenvolvimento
de verba orçamentária própria.
dos serviços nos locais de trabalho em que laboram.
A convocação seguirá a ordem dos candidatos classiArt. 9º. Este decreto entrará em vigor na ficados nos termos do Edital de Concurso Público n°
data de sua publicação, revogadas as dispo- 001/2018.
sições em contrário.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 –
Jardim Santa Cruz.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
DATA: 21.08.2019 - HORÁRIO: 09h30m
EM 2 DE AGOSTO DE 2.019.
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
- Classificados de nº 46º e 47º.
VANDERLEI POLIZELI
Orientações:
Prefeito Municipal
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompa
nhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG)
Publicado nesta Secretaria,
e Diploma ou Certificado acompanhado do respectiem 2 de agosto de 2.019.
vo Histórico Escolar no momento da atribuição;

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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal
– Av. Santa Cruz, 355 - Jardim Santa Cruz –
Iperó-SP
DATA: 21.08.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Classificado de nº 24º.
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 agosto 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: 21.08.2019 - HORÁRIO:
09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR
DE EDUCAÇÃO INFANTIL –
Classificado de nº 13º.
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 agosto de 2019.
Divisão de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

DECRETO Nº 1.918, DE 16 DE AGOSTO DE 2.019.
“Nomeia os membros do Conselho Municipal
de Proteção e Defesa dos Animais para o biênio
2019/2020 e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº
949, de 23 de agosto de 2018 que “Dispõe sobre
a criação do Programa Permanente de Proteção e
Defesa dos Animais no Município de Iperó, do Fundo Municipal do Bem-Estar Animal e do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá
outras providências.”.
DECRETA
Art.1º. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa
dos Animais - CMPDA, nos moldes do que preceitua a Lei Municipal nº 949/2018, será composto
por 8 (oito) membros, na forma que segue:
I - Representantes da Secretaria Meio Rural, Ambiente e Turismo
Titular: Luiz Alberto Antunes Popst
Suplente: Patrícia Elaine de Barros
II - Representantes da Secretaria de Saúde
Titular: Bruno Correa
Suplente: Zelino Kalil de Queiroz
III - Representantes da Secretaria de Governo
Titular: José Daniel Machado
Suplente: Viviane Pires de Barros Zanatta
IV - Representantes do Poder Legislativo
Titular: Angelo Valário Sobrinho
Suplente: Lúcio Gonçalves da Silva Filho
V - Representantes da Associação em Defesa dos
Animais de Iperó - A.D.A.I.
Titular: Silvia do Carmo Luzzi Franco Ribeiro
Suplente: Ana Luiza Valário Monteiro
VI - Representantes da Associação de Moradores
do Bairro Bela Vista
Titular: Francisco Lopes de Oliveira
Suplente: José Ivanildo da Silva
VII - Representantes da Sociedade Civil - Protetores Independentes
Titular: Mauro José Franco
Suplente: Ivo Provout Filho
Titular: Mirna Del Vigna
Suplente: Mariana Maria Luzzi Franco Ribeiro
Art. 2º. O CMPDA é órgão consultivo e paritário,
instrumento de política pública municipal de destinação e gerenciamento de receitas e meios para o
desenvolvimento e a execução de ações voltadas à
saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar animal
no Município de Iperó, visando também a saúde
humana e a proteção ambiental.
Art. 3º. O mandato dos conselheiros será de 2 (dois)
anos, permitida uma única recondução por igual
período, nos termos do disposto na Lei Municipal
nº 949/2018.
Art. 4º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta dos recursos próprios a ela
destinados.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 16 DE
AGOSTO DE 2.019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 16 de agosto de
2.019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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SEGURANÇA
INFRAESTRUTURA

ELMI
INFRAESTRUTURA

Escola de Línguas Municipal de Iperó dá Whatsapp é nova
ferramenta para acionar
início às aulas nesta quinta-feira
a GCM
A Escola de Línguas
Municipal de Iperó, ELMI,
abriu as portas à comunidade nesta quinta-feira (15)
para apresentar seu espaço
e dar início a suas aulas de
língua estrangeira: inglês e
espanhol. A partir das 08h, a
população poderá conhecer
toda estrutura da escola e,
mais tarde, os alunos matriculados terão a aula inaugural.
A ELMI, através de seus
cursos gratuitos de Inglês e
Espanhol para iperoenses

a partir de oito anos de idade,
oferece um ensino de idiomas
baseado no método Cambridge
e certificação própria, o que permite que os alunos tenham um
domínio da língua estrangeira
cursada e, dessa forma, possam
se desenvolver em aspectos culturais, profissionais e pessoais,
já que o espanhol e o inglês
são, respectivamente, os idiomas
mais falados em todo o mundo.
“Estamos muito felizes que a
escola abrirá as portas. E não somente as portas em sentido literal,

mas também as portas de oportunidades para o futuro. Sabemos
que a educação é transformadora
e, por isso, estamos extremamente
otimistas com esse grande passo
para nossa população. Obrigado
a todos que trabalharam para que
tudo isso realmente acontecesse e
um ótimo início de aula aos nossos alunos”, declarou o prefeito .
A ELMI fica localizada na Rua
Santo Antônio, n°15, em frente à
Praça Padre Calixto (Praça da Matriz). O horário de funcionamento
é das 08h às 20h.■

O número para contato é o mesmo:
3266-1617
Com intuito de criar mais
um canal de comunicação da GCM
- Guarda Civil Municipal com os
iperoenses e manter uma dinâmica
ainda mais próxima, desde a última
segunda-feira (12) os munícipes
podem fazer denuncias para a
GCM via Whatsapp. Com rapidez,
a medida traz a garantia de que
fotos ou vídeos que ofereçam maior
detalhes sobre as denuncias possam
ser recebidos de forma imediata.
O contato telefônico permanece o mesmo, porém, se preferir o
municípe poderá optar por enviar
as informações por meio do aplicativo. A novidade é simples e rápida:
basta salvar o contato da GCM em
seu celular, 3266-1617, exemplificar

sua denuncia por texto, foto ou
vídeo e pronto! A GCM está acionada e irá atender a ocorrência.
O Gestor de Segurança Pública,
José Daniel Machado, destacou
que o investimento na tecnologia
e inovação irá complementar o
atendimento aos munícipes. “É
importante esclarecer que essa
nova modalidade não substitui o
atendimento convencional, feito
por meio do telefone de linha e
o nº 153 já existente, mas vem
pra complementar e agilizar o
atendimento feito pela GCM”.
A Guarda Civil Municipal funciona todos os dias, 24 horas ininterruptamente e está localizada
na Avenida Santa Cruz, 130. ■
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AO
REDOR DA IBERO AMÉRICA
INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Serviços de Sinalização Viária são
executados
A Prefeitura de Iperó por
meio da Secretaria de Transportes e Serviços Municipais iniciou
nesta segunda-feira (12) serviços
de sinalização viária que serão
executados em diversos pontos
da cidade. A sinalização viária
executada, neste momento, é
uma contrapartida da Prefeitura
para conclusão das ações relativas a um dos convênios firmados
com o Governo Federal para melhorias na infraestrutura urbana.
A primeira etapa acontece
na área central e, após a finalização, o serviço seguirá para
o bairro de George Oetterer.

“Estamos analisando e efetuando as pinturas viárias nos pontos
necessários por toda a cidade.
As manutenções são de extrema
importância para os motoristas e
pedestres.”, destaca o Secretário de
Transportes e Serviços Municipais.
AÇÕES EM ANDAMENTO
Além dos serviços de sinalização viária, o município conta ainda
com outras melhorias em andamento, conforme já divulgado nos
meios oficiais da Prefeitura de Iperó
- pavimentação asfáltica na Avenida Emílio Guazzelli, restaurações
de iluminação pública em pontos

necessários, mutirão de limpeza
pelos bairros, além da obra na
estrada vicinal que liga Iperó
a Sorocaba - altura do bairro Nova Era, que se encontra
em fase final, com início da
colocação de massa asfáltica.
O prefeito municipal, comentou sobre as ações. “A cidade está
em movimento, trabalhos voltados às melhorias e manutenções
acontecem diariamente por todo
o município. Além disso, estamos
sempre analisando os pontos que
precisam de novos serviços e,
posteriormente, realizando o planejamento para a execução”.■

SOLIDARIEDADE

Campanha do Agasalho 2019 aquece
mais de 50 famílias
Mais um ano a Campanha
do Agasalho, desenvolvida pelo
Fundo Social de Solidariedade
e pela Prefeitura de Iperó em
parceria com o Governo do
Estado, ajudou a aquecer e
trazer mais aconchego as famílias iperoenses. Na edição de
2019, a campanha já permitiu
o atendimento de mais de 50
famílias em vulnerabilidade
social que receberam os kits
na última sexta-feira (9), após
cadastro prévio realizado no FSS.
Com a entrega parcial
dos itens já arrecadados, o
FSS e a Prefeitura cumprem
com a finalidade da campa-

nha na arrecadação de itens de
inverno que auxiliam as famílias
iperoenses no enfrentamento do
período de baixas temperaturas.
“A campanha continua até
a primeira semana de setembro e toda colaboração é importante. Arrecadamos peças
como agasalhos, calçados e cobertores em diversos pontos que
estão espalhados pela cidade”,
relembrou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social.
Para o prefeito, esse resultado
preliminar demonstra mais uma
vez a sensibilidade da população
com as questões sociais. “Essa
participação da população contribui

com as ações que são desenvolvidas e permite o atendimento dos
mais necessitados. É um gesto de
amor ao próximo e solidariedade
do povo iperoense que mais uma
vez faz a diferença na vida de tantas famílias. Só temos a agradecer aqueles que doam e também
aos parceiros que auxiliam na
arrecadação”, conclui o prefeito.
Os interessados em contribuir
podem depositar itens de inverno
em bom estado de conservação
nos pontos parceiros ou realizar a entrega diretamente no
Fundo Social de Solidariedade
que fica na rua Costa e Silva,
nº 175, na Vila Esmeralda. ■

Escolas visitam Galpão da
IperCicla
Dando sequência aos trabalhos realizados na edição deste
ano da campanha “Ao Redor da
Ibero-América 2019”, realizada
em parceria com a Proactiva-Veolia,
nas últimas semanas, cerca de
170 alunos das escolas municipais
“Francisco Adolfo de Varnhagem Visconde de Porto Seguro” e “Dona
Cecy Monteiro Oetterer” visitaram
o galpão de triagem da Cooperativa
IperCicla.
O galpão de triagem foi construído numa parceira desenvolvida
entre a Prefeitura de Iperó, a Proactiva - Veolia e a Danone, em razão
do compromisso assumido quando
do licenciamento ambiental do
aterro municipal visando o início da
coleta seletiva no município. Além
da construção, a parceira permitiu
a formalização da Cooperativa
IperCicla que, nos dias atuais, conta
com 10 cooperados que trabalham
na coleta, separação e comercialização dos recicláveis.
Durante a visita, os cooperados
fizeram uma demonstração aos
alunos dos trabalhas que realizam
na separação dos materiais recebidos e contaram um pouco sobre
a coleta seletiva realizada no município, destacando a importância
do processo de separação e dos

benefícios da coleta seletiva para o
meio ambiente.
Leidiane Guilherme Santos,
integrante da cooperativa e encarregada do galpão contou que é muito
bom e importante a participação das
escolas, pois as crianças aprendem,
contam aos pais e aos amigos, e
assim, propagam as informações e
conhecimento para toda comunidade. “Quanto mais gente souber,
mais gente vai adquirir o hábito de
separar seu lixo, assim irão cooperar
com a coleta, mais material iremos
ter. Assim, melhoramos o meio
ambiente e a qualidade de vida
de quem trabalha aqui e de toda
população.”, destacou.
A Coleta Seletiva é realizada
semanalmente nos bairros Jardim
Monções, Jardim Cecy, Jardim Mariita, Campos Vileta, Centro, Viten,
Vila Ramal e Vila Marques.
Os interessados em participar do
descarte de resíduos por meio da
coleta seletiva, ainda que não residam nos bairros indicados, podem
depositar o material na Secretaria
de Meio Rural, Ambiente e Turismo,
localizada na Rua Pedro Rezende, nº
25, no Jardim Joseli ou diretamente
no galpão da IperCicla, que tem
sede na Rua Paulo Burrol, nº 751,
no Campos Vileta. ■
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PROGRAMA MUNUCÍPIO VERDE E AZUL
INFRAESTRUTURA

Oficina de poda de plantas está com
inscrições abertas até dia 20
A Prefeitura de
Iperó, através da Secretaria
de Meio Rural, Ambiente e
Turismo (Serat), disponibiliza,
para os alunos do curso de
jardinagem e para toda população, uma oficina sobre
como podar plantas, no dia
28 de agosto, das 08h30 às
11h30, na Estação Ambiental
Benedito Galvão Sobrinho.
A oficina tratará de técnicas de poda, avaliação visual
de condições fitossanitárias,

manejo das espécies cultivadas
em viveiros, escolha de espécies
adequadas para a área urbana,
e um pouco da legislação ambiental referente ao assunto.
A iniciativa da oficina partiu
do Programa Município Verde Azul
(PMVA) — criado pelo Governo
do Estado com o propósito de
medir e apoiar a gestão ambiental
dos municípios. Para a realização,
membros da Serat participaram
dessa oficina em Cabreúva, na
última terça-feira (13), com o coor-

denador do PMVA, José Walter Figueiredo, a fim de replicar o aprendizado para os munícipes de Iperó.
Sendo assim, os interessados
podem se inscrever até dia 20 de
agosto, das 08h às 12h ou das
13h às 17h, na Serat, localizada
na Rua Pedro Rezende de Almeida, 25, Jardim Joseli, com apresentação de documento original
com foto. As vagas são limitadas.
Mais informações podem ser obtidas através do telefone (15) 32663694. ■

‘‘DEMOCRACIA
E SAÚDE’’
INFRAESTRUTURA

Iperó participa da 16ª
Conferência Nacional de
Saúde
Depois de integrar todas as
etapas da Conferência Estadual de
Saúde, os representantes do município de Iperó marcaram presença
no evento de maior participação
social do país, a 16ª Conferência
Nacional de Saúde (8ª+8), entre os
dias 04 e 07 de agosto, em Brasília.
Os iperoenses Ademir Matias,
usuário do SUS, e a servidora Vânia
Almeida estavam entre as cinco mil
pessoas participantes do evento,
que teve como tema “Democracia e Saúde” e tratou três eixos
importantes para a discussão de
saúde no Brasil: saúde como direito, consolidação do SUS e financiamento adequado do SUS.
Dentre as propostas discutidas
durante o evento, 56 monções foram aprovadas relativas à garantia de
direitos, medicamentos, assistências
integrais, financiamento adequado
e fortalecimento do Sistema Único.
É esperado que o relatório, com
todas essas medidas, seja divulgado
ainda este ano, após compilação
realizada pela Comissão de Relatoria.

O prefeito municipal, comentou sobre a importância do evento
e da participação de Iperó. “As
conferências de saúde são históricas para todo o país, já que
é a partir delas que se define
o rumo das políticas de saúde
pública que norteiam o avanço
desse direito básico. Dessa forma,
é com muita alegria que Iperó
faz parte desse momento, na
figura do Seu Ademir e da servidora Vânia, podendo discutir
e ajudar a compor um SUS mais
eficiente, igualitário e humano”.
Organizada pelo Conselho
Nacional de Saúde e realizada
pelo Ministério da Saúde, a 16ª
Conferência (8ª+8) também realizou um resgate histórico à 8ª
Conferência Nacional, realizada
em 1986, responsável pelo debate e construção do Sistema de
Saúde Público do país dentro da
Constituição de 1988. A ideia foi
homenagear a medida que vem
garantindo um tratamento de saúde mais democrático no Brasil.■

