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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.930, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2.019.
“Regulamenta a certificação do ‘Selo
Empresa Amiga do Meio Ambiente’
instituído pela Lei Municipal nº 941,
de 1º de fevereiro de 2018.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei
Municipal nº 941, de 1º de fevereiro
de 2018 que “Institui o Selo Empresa
Amiga do Meio Ambiente no Município de Iperó e dá outras providências.”.
DECRETA
Art. 1º. Fica regulamentado o “Selo
Empresa Amiga do Meio Ambiente”
instituído por meio da Lei Municipal nº
941, de 1º de fevereiro de 2018 que
será conferido às empresas sediadas
no município de Iperó que realizam a
separação do lixo orgânico e inorgânico e que desenvolvam ou participem
de iniciativas voltadas à proteção do
Meio Ambiente.
Art. 2º. A certificação prevista no artigo 1º será facultada a todos os empreendimentos passíveis ou não de
licenciamento ambiental que estejam
devidamente regularizados no Município.
§1º. Poderão participar do processo
de certificação os empreendimentos
públicos e privados, condomínios residenciais e/ou comerciais, industriais e
serviços, localizados no município de
Iperó.
§2º. Somente serão admitidos os pedidos de certificação de empreendimentos que não tenham pendências
relativas ao licenciamento e/ou fiscalização ambiental.
Art. 3º. Para fins de certificação, a Secretaria de Meio Rural, Ambiente e
Turismo - SERAT - expedirá resolução
fixando os critérios para obtenção do
Selo, de forma anual, para inscrição
dos interessados.
Art. 4º. O selo apenas será conferido
às empresas privadas que expressamente o requererem junto ao órgão
competente do Poder Executivo e desde que atendidos os critérios a serem
estabelecidos para sua habilitação.
Art. 5º. As iniciativas serão divididas
em 7 (sete) áreas temáticas: Água,
Emissão de Gases do Efeito Estufa,
Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Energia Limpa, Biodiversidade e
Socioambiental.
Art. 6º. A avaliação das iniciativas será
realizada por Comissão composta de
4 (três) membros indicados pelos seguintes segmentos:
I - Um representante do Poder Executivo;
II - Um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio,

III - Um representante da Academia Nacional
de Biodiversidade - ACADEBio Iperó; e
IV - Um representante da Fundação Parque de
Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências - Fundação Pátria.
Art. 7º. O “Selo Empresa Amiga do Meio
Ambiente” será no formato circular com 8
centímetros de diâmetro, ano da certificação
e será fixado em placa de homenagem a ser
devidamente entregue em cerimônia realizada pela SERAT.
Art. 8º. A “Certificação em Sustentabilidade
Ambiental” é composta por 4 (quatro) níveis
de Selo, a saber:
I - Selo de Boas Práticas - 10 pontos;
II - Selo Bronze - Acima de 20 pontos;
II - Selo Prata - Acima de 30 pontos;
IV - Selo Ouro - Acima de 40 pontos.
Art. 9º. Para a obtenção do “Selo Empresa
Amiga do Meio Ambiente”, será necessário
que o empreendimento atinja 10 (dez) pontos
ou mais, conforme critérios estabelecidos em
Resolução da SERAT e neste Decreto.
Art. 10. O prazo de validade do “Selo Empresa Amiga do Meio Ambiente” será de 1 (um)
ano, podendo ser renovado, anualmente, a
critério do órgão competente pela sua concessão.
Art. 11. Os empreendimentos cujos projetos
forem aprovados farão jus ao uso do “Selo
Empresa Amiga do Meio Ambiente” e ao direito de figurar no “Cadastro Municipal dos
Empreendimentos com Certificação em Sustentabilidade Ambiental”, a ser publicado
anualmente pela SERAT no Diário Oficial do
Município.
Art. 12. As empresas poderão, dentro do prazo previsto no artigo 10, fazer uso publicitário
do mesmo e da chancela oficial nas veiculações publicitárias que promova e/ou em seus
produtos, sob a forma de selo impresso.
Art. 13. As despesas decorrentes deste Decreto serão atendidas pelo orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 11
DE SETEMBRO DE 2.019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 11
de setembro de 2.019.

8386, para que compareça no prazo de 15
(quinze) dias, a sede desta Comissão Permanente, situada à Avenida Santa Cruz, n° 355,
Jardim Santa Cruz, Iperó/SP (Departamento Jurídico), a fim de prestar suas declarações sobre
a denúncia.
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria em 13 de
Setembro 2019.
Joyce Helen Simão
Secretária de Governo

RETIFICAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 166, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a alteração da denominação, jornada de trabalho, referência e remuneração dos ocupantes de cargos de
provimento efetivo constantes da Lei Complementar nº 147,
de 6 de dezembro de 2.017 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 alterada a denominação, a carga horária e a referência dos cargos efetivos constantes do Anexo III da Lei
Complementar nº 147, de 6 de dezembro de 2.017, conforme segue:

Audiência Pública - Saúde
2o Quadrimestre de 2019
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Saúde, convida a todos para a 3a
Audiência Pública de 2019 referente ao 2o
Quadrimestre de 2019 a ser realizada no dia 26
de Setembro de 2019 (quinta-feira), às 17h30
na Câmara Municipal de Iperó.
Iperó, 20 de Setembro de 2019.
ELI TELES JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE
Audiência Pública
Apresentação/Discussão da Proposta do
Orçamento do Exercício de 2020
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Administração e Finanças, convida
para a audiência pública para discussão e apresentação do Projeto de Lei do Orçamento Municipal para o exercício de 2020, a ser realizada
no próximo dia 24 de setembro de 2019 (terça-feira), às 15:30 hs. no Paço Municipal (sala das
licitações), em atendimento ao disposto no art.
48, § único da Lei Complementar 101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Iperó, 19 de Setembro de 2019.
VERA LÚCIA ROSA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de
Administração e Finanças, comunica a realização no próximo dia 30 de Setembro, (segunda-feira), a partir das 16:00 hs, nas dependências
PORTARIA Nº 211, DE 09 DE AGOSTO
da Câmara Municipal da AUDIÊNCIA PÚBLICA
DE 2019
para apresentação dos Relatórios de Gestão
Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de 2019,
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLI- conforme dispõe o Parágrafo 4º do Art. 9º da
NAR EM FACE DA SERVIDORA A.F.C.C Matrí- Lei de Responsabilidade Fiscal.
cula 8386, para apurar os fatos apresentados
no Processo Administrativo sob nº 004/2019,
Iperó, 19 de Setembro de 2019
pois, conclui-se que supostamente a servidora
descumpriu os deveres impostos aos servidoSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
res, em especial ao Art. 165, IX e 176 da Lei
E FINANÇAS
Municipal nº 19 de 29 de maio de 1992.
Determina a intimação de A.F.C.C Matrícula
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

Art. 2º. O valor do salário base dos servidores ocupantes dos
cargos efetivos relacionados na tabela do art. 1º desta Lei
Complementar constantes do Anexo III da Lei Complementar
nº 147, de 6 de dezembro de 2.017 passa a ser de R$ 110,00
(cento e dez reais) por hora de trabalho.
Parágrafo único. As horas que ultrapassarem a carga horária
prevista no art. 1º desta Lei Complementar e aprovadas pela
Secretaria de Saúde serão remuneradas como serviço extraordinária, na forma da legislação vigente.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º. Os demais artigos da Lei Complementar nº 147, de 6
de dezembro de 2.017 permanecerão inalterados.
Art. 5º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 11 DE SETEMBRO DE
2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 11 de setembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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ELEIÇÃO

Confira os candidatos ao Conselho
Tutelar de Iperó
A escolha para os próximos conselheiros tutelares de
Iperó, que assumirão o cargo
em 2020 até 2022, acontece no primeiro domingo de
outubro, dia 06. A votação
ocorre nas escolas municipais
‘Dona Isaura Jamas Fogaça’
e ‘Mariz E Barros Marinheiro’, das 09h às 16h. Todos
os munícipes que possuem
título de eleitor podem votar.
Por ordem de número
do candidato, os onze pretendentes à vaga são: 01

- Prof. Luzia Mafra; 02 - Anderson Parma; 03 - Jaqueline Telles;
04 - Débora Lopes Mazulquim;
05 - Arieli Lolli; 06 - Madalena
Camargo Corrêa; 07 - Graziela
Colombo; 08 - Anselmo Del Vigna;
09 - Renata Mello; 10 - Marcia
Margareth; 11 - Mariele Krause.
Ao todo, cinco desses candidatos serão eleitos, sendo designada
a vaga de suplente aos demais
candidatos, com a classificação
pelo maior número de votos.
Os conselheiros tutelares têm
a função de acompanhar crianças

e adolescentes em situação de risco
e decidir, em conjunto com
o
Conselho, a aplicação das medidas de proteção para cada caso.
Para votar, no dia 06 de outubro, basta se dirigir até a escola de
votação e apresentar o título de
eleitor e um documento original
com foto. A Escola Municipal Dona
Isaura Jamas Fogaça fica localizada
na Rua Costa e Silva, 440, Jardim
Irene. Já o endereço da Escola Municipal Mariz E Barros Marinheiro
é Rua das Bandeiras, 10, Jardim
Monções (George Oetterer).■

TERCEIRA
IDADE
INFRAESTRUTURA

Projeto ‘Café e Prosa com a
Melhor Idade’ tira dúvidas
de idosos sobre sexualidade
A Prefeitura, através de sua
Secretaria de Saúde e do Conselho
Municipal do Idoso, realizou mais
uma edição do projeto ‘Café e Prosa
com a Melhor Idade’ com os idosos
do ‘Viva A Melhor Idade’, em George Oetterer, na manhã da última
sexta-feira, 13. O bate-papo aconteceu no salão da Igreja São Jorge e
teve como tema ‘A Sexualidade na
Melhor Idade’.
Aproximadamente 70 idosos
participaram da conversa, levantando questões e tirando dúvidas
com profissionais da saúde. Entre
os assuntos abordados estiveram a
menopausa, a andropausa e estímulos para uma vida sexual saudável
na terceira idade. A presidente do
Conselho Municipal do Idoso, Luiza
Mendes, conta que o Café e Prosa
teve bastante interação e pôde esclarecer diversos conteúdos aos idosos.
“Falar de sexualidade com a
terceira idade é vencer barreiras. O
conselho vem recebendo diversas
procuras sobre a questão. Sendo
assim, os casos são encaminhados

para o setor de saúde e, tendo em
vista a disponibilidade do setor,
realizamos a parceria para que o
tema seja tratado de forma geral”,
diz Luiza.
Iniciado no Ceconti – Centro de
Convivência da Terceira de Iperó,
o projeto ‘Café e Prosa com a Melhor Idade’, que propõe conversas
sobre saúde entre idosos e profissionais especializados, pretende
desenvolver mais atividades ao
longo dos próximos meses, devido
à grande adesão pelo público, segundo o Conselho do Idoso.
O prefeito municipal, comentou sobre a importância do projeto. “A saúde do idoso sempre deve
ser colocada em pauta, e o ‘Café
e Prosa’ vem para agregar nessa
ação de introduzir efetivamente
o idoso na sociedade e garantir
melhorias para essa população.
Sentimos que o trabalho tem caminhado para o rumo certo, visto
o interesse dos idosos, e temos o
intuito de aproveitar essa iniciativa
para que ações benéficas sejam
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EDUCAÇÃO

Escola Isaura realiza Festa da
Primavera
Para celebrar a estação
mais colorida do ano, a Escola
Municipal ‘’Dona Isaura Jamas
Fogaça’’, realizou na tarde
do último sábado (14) sua
tradicional Festa da Primavera.
Oferecida à toda comunidade escolar, a festa reuniu
centenas de pessoas no Pólo
Cultural, onde todos puderam aproveitar as barracas
de pastel, churrasco, sorvete,
bebidas e brincadeiras como
pula pula, pesca e tobogã.

Além disso, os alunos do ensino
fundamental fizeram apresentações de danças com as músicas
‘’Primavera’’, ‘’O Girassol’’, ‘’A
Flor do Reggae’’, entre outras.
Além disso, teve premiação
para o Rei e Rainha da Primavera. Da
educação infantil, quem levou brinquedos para casa foram Yasmin C.
Camargo e Thomas E. Sanches e do
ensino fundamental Kiara T. C. Modesto e Gael Bustamante Pacheco.
A diretora da unidade Ana
Paula Palagi de Castro conta

que a festa foi um sucesso!
‘’Em nome de toda escola,
agradeço à todos que nos ajudaram de alguma forma, a
Prefeitura Municipal, Secretaria da Educação, Professores,
Funcionários, pais e familiares. Sem a colaboração de
cada um, nada disso seria possível e é sempre muito bom
ver a participação da comunidade valorizando nosso
trabalho e nossa escola.’’,
finaliza.■

Iperó participa do Dia
Mundial da Limpeza
A Prefeitura, através da
Secretaria de Meio Rural, Ambiente
e Turismo (Serat), promove a participação de Iperó no Dia Mundial da
Limpeza — ação de conscientização
da sociedade sobre o descarte
irregular de resíduos urbanos. O
movimento, que acontece dia 21,
sábado, faz parte da programação
da Semana da Árvore do município.
Em 2018, o Dia Mundial da Limpeza gerou a maior coleta de lixo irregular da história da humanidade,
com 36 horas de limpeza nos mais
diversos lugares do mundo, com
início na Nova Zelândia e término
no Havaí. Nesse ano, voluntários
de todos os lugares do planeta
se mobilizam para repetir o feito.
Você também pode ajudar o
planeta, seja um(a) voluntário(a)!
Para participar da ação, a Prefeitura convida voluntários interessados em recolher resíduos descartados irregularmente de bairros,
rios, praças e parques da cidade.
Os lugares alvos de coleta são a
Avenida Santa Cruz (sentido Dis-

trito Industrial); Bairro Carijó (atrás
da praça) e Bairro Portal (próximo a
E.M. Dona Fogaça de Neide Lima).
Os voluntariados precisam comparecer na sede da Serat, no dia
21, às 08h, para iniciar o trabalho. Será emitido, posteriormente, certificado de participação.
A Serat fica localizada na Rua Pedro Resende de Almeida, 25, Jardim
Joseli. Mais informações podem obtidas pelo telefone (15) 3266-3694
ou na própria sede da Secretaria.
Semana da Árvore
Além do Dia Mundial da Limpeza, outras atividades também fazem
parte da programação da Semana
da Árvore, como a postagem das
belezas naturais iperoenses nas
redes sociais; pedágio ecológico;
plantio coletivo de mudas; dia
mundial sem carro; entre outras.
Também fique ligado(a) em
nossas redes sociais para acompanhar as atividades da Semana. E,
claro, não deixe de participar!.■
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Posto de Atendimento ao Trabalhador Programa Futuro Cientista
2019 realiza a primeira fase
divulga atividades realizadas no 2º
trimestre
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), registrou no 2º (março a maio) e 3º
trimestres (de junho a agosto)
os atendimentos realizados.
No período 168 vagas foram
ofertadas nos mais diversos
segmentos, levando ao encaminhamento de currículos
de interessados nas vagas e a
contratação de 124 pessoas.
Os dados apontam que 75%
das vagas disponibilizadas no
período foram preenchidas

com auxílio do posto e contribuíram para a inserção dos iperoenses
no mercado de trabalho formal.
O PAT, além de divulgar as
vagas ofertadas semanalmente,
realiza atividades que visam a
capacitação, orientação e qualificação para o mercado de trabalho. As orientações realizadas
são, desde a elaboração de currículos até dicas para a realização
de entrevistas de emprego. Na
unidade, os munícipes podem
ainda realizar o recadastramento

de dados, emitir carteira de trabalho e solicitar seguro desemprego.
Para ter acesso as ofertas
de emprego que são oferecidas pelo PAT os interessados devem acompanhar as divulgações
realizadas no site da Prefeitura e na página do facebook.
Também são possíveis contatos diretos com o posto, pelo telefone 3266-3953,
ou comparecimento na Casa
do Cidadão, localizada na rua
Costa e Silva, 195, Vila Esmeralda.■

‘‘FEITO EM SP’’

Inscrições abertas para a fase regional
da competição gastronômica
Se você manda bem na
cozinha, faz receitas deliciosas e quer mostrar os seus
dotes culinários para todo
o estado, não perca essa
oportunidade: as inscrições
para a etapa regional da competição “Feito em SP” que
acontece no dia 12 de outubro em Sorocaba, no Parque
Tecnológico, estão abertas.
O “Feito em SP” é um
festival competitivo de gastro-

nomia desenvolvido pelo Governo
do Estado, que busca valorizar
produtos, pratos emblemáticos
e eleger pratos e produtos típicos e saborosos de São Paulo.
A etapa regional acontece em
todo o Estado e escolherá quatro
finalistas para a grande disputa
que acontecerá em São Paulo,
entre os dias 24 e 27 de outubro,
no Memorial da América Latina.
Ao todo, na disputa final, 60
finalistas competirão com suas

receitas. O evento contará com
stands, exposição, feira de produtos e comidas, atividades gastronômicas, shows e muitas outras
atrações. Além disso, 2 produtos
manufaturados e 2 pratos emblemáticos de cada macrorregião
estarão sendo vendidos ao público.
Se interessou? Então represente
o município de Iperó nesse grande
evento! Basta se inscrever pelo
site www.feitoemsp.com.br até o
dia 25 de setembro. Boa sorte!■

Abordando temas como viagem no tempo, placas tectônicas,
física quântica, Atlântida, origem do
fogo e fissão nuclear, os alunos do
Fundamental II da rede municipal de
ensio, participaram na última quinta-feira (12) da primeira fase do Programa Futuro Cientista - PFC - 2019.
Na ocasião, aconteceu a mostra dos
projetos que irão concorrer a premiação em nível nacional.
Os alunos das escolas municipais
Dona Elisa Moreira dos Santos, Profª
Henory de Campos Goes, Profº Roque Ayres de Barros, Visconde de
Porto Seguro e Dona Zilma Thibes
de Mello apresentaram os projetos
desenvolvidos nessa primeira fase de
avaliação. Nessa etapa os trabalhos
foram avaliados pelo presidente do
PFC, Profº Fábio de Lima Leite, e pela
Diretora Executiva, Ariana de Souza
Moraes dos Santos.
Ariana conta que as apresentações refletiram muita a dedicação
dos alunos no desenvolvimento
dos projetos e dos temas diversos,
abordando todas as áreas de conhecimento. “Eles superaram nossas
expectativas para a primeira fase de
avaliação. Desejamos boa sorte a
todos!”, comenta.
A secretária de Educação conta
que o PFC, desde que foi iniciado
na rede em 2014, tem despertado
o interesse e garantido o empenho
dos alunos “O programa adota
cientificamente os alunos para que
conheçam a universidade pública e
entendam a importância do estudo,
o preparo para o vestibular e para a
vida acadêmica. É um instrumento
de transformação que tem permitido
uma visão mais ampla dos alunos,

sem mencionar, a dedicação que
tem levado a premiações de nossso
alunos nas mais diversas categorias. Ficamos orgulhosos com o
interesse e com o fato de que vemos Iperó muito bem representada
a nível nacional, como ocorrido em
2018 que garantimos a 1ª posição
no Clube F’s 5 com o tema “Reciclagem”, relembra.
O PFC é um programa desenvolvido no município desde 2014
com atividades que são iniciadas
no início de cada ano letivo, que
propõe aos alunos um trabalho
de pesquisa e desenvolvimento,
sob a orientação da supervisora
do programa, durante todo o ano.
Nesta primeira etapa de avaliação,
os projetos são avaliados e o presidente do programa desafia cada
grupo a melhorar as propostas e
garantir mais pontuação para a
avaliação final.■

