Iperó
JORNAL DE

REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Parceria entre Judiciário e
Prefeitura viabiliza a implantação
de Unidade de Atendimento de
Reintegração Social

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

PÁGINA 05

EDIÇÃO 681 • 08/11/2019 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA •

CONCURSO

EDITAL DE
CONCURSO
PÚBLICO SERÁ
DIVULGADO ATÉ
O DIA 14 DE
NOVEMBRO
PÁGINA 06

IPA
OBRAS

ALISTAMENTO

TERCEIRA IDADE

Prefeitura de Iperó e
Conselho do Idoso
celebram o Mês do
Idoso
PÁGINA 05

Jovens iperoenses
recebem certificados
de dispensa do
Serviço Militar
PÁGINA 06

Quadra de futebol do
bairro Vila Santo Antônio
recebe reforma
PÁGINA 06

2 › JORNAL DE IPERÓ - 08.11.2019

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL

correrão por conta de dotação própria, suplementada, se necessário.
Artigo 3.º - Este ato entrará em vigor na data
Portaria Nº 076/19 – Conceder férias a fun- de sua publicação.
cionária Ana Teresa de Moraes Andrade, RG: Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira” em 30
22.571.677-X (Comprador), referência “G- de outubro de 2019.
2”, no período de 04/11/2019 a 13/11/2019.
Portaria Nº 077/19 – Concede férias a funcioLuis Fernando Paula Leite
nária Maria Aparecida Alves de Almeida, RG:
Presidente
27.455.255-3 (Agente de Serviços de Limpeza) referência “B”, no período de 04/11/2019
Benildo Santo Ribeiro
a 13/11/2019, sendo 1/3 (um terço) convertiVice-Presidente
do em abono pecuniário.
Portaria Nº 078/19 – Nomeia a Sr.ª RosiEdvani de Fátima Azevedo			
meire de Oliveira Rodrigues Lourenço, RG:
1.ª Secretário
23.093.625-8 (Assessor Parlamentar) referência “D” nos termos da legislação vigente,
Alysson Alessandro de Barros
concede uma cesta básica ou um crédito ali2.º Secretário
mentação com entrega mensal e lota no Gabinete da Vereadora Valéria Regina Matheus
EDITAL DE CITAÇÃO
de Souza
(PROCESSO ADMINISTRATIVO
Portaria Nº 079/19 – Exonera a funcionáNº 004/2019/CPSAD)
ria Cristiane Marcontonio Gonçalves, RG:
25.521.392-X (Assessor Parlamentar), refe- O Presidente da Comissão Permanente de
rência “D”, nos termos da legislação vigente Processo Administrativo Disciplinar, conforme
e revoga a portaria n.º 049/2018.
nomeado por meio da Portaria nº 79, de 12
Portaria Nº 080/19 – Concede ao Funcio- de fevereiro de 2019, nos autos do Processo
nário Sr. Cláudio José Ribeiro Lemos, RG: Administrativo Disciplinar nº 004/2019, instau22.012.859-5, (Motorista) referência “G - 2”, rado pela Portaria nº 211, de 09 de agosto de
nomeado através da portaria n.º 063, de 11 2019, em virtude das tentativas infrutíferas de
de novembro de 2014, o adicional por tempo intimação da servidora e a fim de garantir o
de serviço, a que alude o artigo 156 do Esta- contraditório e ampla defesa, conforme previstuto dos Funcionários do Município de Iperó, to no art. 197 da Lei Municipal nº 19/1992, por
com efeitos a partir de 11 de novembro de meio do presente edital, INTIMA a Sra. ANGE2019.
LA FERREIRA CAMANDONA CORREA, ocupanPortaria Nº 081/19 – Concede férias a funcio- te do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
nária Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0 lotada no Fundo Municipal Assistente Social
(Agente de Comunicação), referência “H-2”, “C.R.E.A.S”, na condição de averiguada nos
no período de 09/12/2019 a 18/12/20119 e autos do referido processo administrativo disci06/01/2020 a 15/01/2020, sendo 1/3 (um ter- plinar, para que apresente DEFESA ESCRITA, no
ço) convertido em abono pecuniário.
prazo de até 15 (quinze) dias, contados da puPortarias n.ºs 076 e 077/2019 - Publicadas e blicação deste edital, nos termos do artigo 192
registradas nesta secretaria em 30 de outubro da Lei Municipal nº 19/1992. Caso não compade 2019.
reça e deixe de apresentar defesa, o processo
Portarias n.ºs 078 e 079/2019 - Publicadas e correrá à revelia da servidora, conforme preceiregistradas nesta secretaria em 1º de novem- tua o art. 195 da Lei Municipal nº 19/1992. A
bro de 2019.
defesa poderá ser entregue no Paço Municipal,
Portarias n.ºs 080 e 081/2019 - Publicadas e com endereço na Avenida Santa Cruz, nº 355,
registradas nesta secretaria em 04 de novem- no Jardim Santa Cruz, em Iperó-SP, local em
bro de 2019.
que também permanecerá o processo disponível para consulta e cópia, no horário normal de
Luis Fernando Paula Leite
expediente. Publique-se.
Presidente
Iperó, 05 de novembro de 2019.
ATO DA MESA DIRETORA N.º 006/2019
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de IpePresidente da Comissão Permanente de
ró, no uso de suas atribuições legais e regiProcesso Administrativo Disciplinar
mentais, faz saber que:
EDITAL DE CITAÇÃO
Artigo 1.º - Para o ano de 2019, a gratificação
(PROCESSO ADMINISTRATIVO
de natal dos servidores da Câmara Municipal
Nº 005/2019/CPSAD)
de Iperó, aludida no artigo 152 da Lei Municipal 019, de 29 de maio de 1.992, que “Dis- O Presidente da Comissão Permanente de
ciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Pú- Processo Administrativo Disciplinar, conforme
blicos do Município de Iperó”, será paga da nomeado por meio da Portaria nº 79, de 12
seguinte forma:
de fevereiro de 2019, nos autos do Processo
I – 50% (cinquenta por cento) no dia Administrativo Disciplinar nº 005/2019, instau14 de novembro;
rado pela Portaria nº 216, de 12 de agosto de
II – 50 (cinquenta por cento) no dia 2019, em virtude das tentativas infrutíferas de
16 de dezembro;
intimação da servidora e a fim de garantir o
Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste ato contraditório e ampla defesa, conforme previs-

to no art. 197 da Lei Municipal nº 19/1992,
por meio do presente edital, INTIMA a Sra.
ELIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, ocupante
do cargo de PROFESSOR TÍTULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS, lotada na “E.M. Profª Zilma Thibes Mello”,
na condição de averiguada nos autos do
referido processo administrativo disciplinar,
para que apresente DEFESA FINAL, no prazo de até 08 (oito) dias, contados da publicação deste edital, nos termos do artigo
192 da Lei Municipal nº 19/1992. Caso
não compareça e deixe de apresentar defesa, o processo correrá à revelia da servidora, conforme preceitua o art. 195 da Lei
Municipal nº 19/1992. A defesa poderá ser
entregue no Paço Municipal, com endereço na Avenida Santa Cruz, nº 355, no
Jardim Santa Cruz, em Iperó-SP, local em
que também permanecerá o processo disponível para consulta e cópia, no horário
normal de expediente. Publique-se.
Iperó, 05 de novembro de 2019.
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO
Presidente da Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
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 fundamenta-se
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: 13.11.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL - Classificados de nº 56º e 57º.
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
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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, 07 de novembro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal –
Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 13.11.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL – Classificados de nº 27º e 28º.
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, 07 de novembro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
DE VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPERÓ/DESFILIÇÃO DA CENTRAL
SINDICAL FORÇA SINDICAL E FILIAÇÃO A
CENTRAL SINDICAL INTERSINDICAL –
Central da classe trabalhadora
Luiza Helena de Oliveira Ribeiro Santos, RG
29.778.164-9, nos termos do estatuto social
da entidade convida todos os servidores públicos municipais de Iperó e demais pessoas
interessadas para a assembleia de discussão,
debates e votação da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Iperó a comparecerem no dia 25 de novembro
de 2019, com primeira chamada as 18h e segunda chamada as 18h30min nas dependências da câmara Municipal de Iperó, localizada
na Rua Raul Benedito Guazzelli - Jardim Irene,
Iperó - SP, 18560- 000, para participarem da
mesma na qualidade de servidores públicos.
Na ocasião também será discutido e votado a
desfiliação da Central Sindical Força Sindical e
a Filiação a Central Sindical Intersindical central da classe trabalhadora e votados os membros que comporão a nova diretoria executiva
do Sindicato dos Servidores Públicos de Iperó,
quais sejam; presidente(a), vice presidente(a),
conselho fiscal, secretario(a) e tesoureiro (a).
Iperó/SP, 10 de novembro de 2019
Luiza Helena de Oliveira Ribeiro Santos
RG 29.778.164-9
LEI Nº 970, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal
a contratar operação de crédito com o
BANCO DO BRASIL S.A. 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 o Poder Executivo Municipal
autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até
o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), nos termos da Resolução CMN nº
4.589, de 29/06/2017 e suas alterações,
destinados a Aquisição de Veículos e Equipamentos de Segurança Pública e Modernidade da Gestão, observada a legislação
vigente, em especial as disposições da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de
2.000.
art. 32 da Lei Complementar nº
101/2.000 e arts. 42 e 43, inciso IV da Lei
nº 4.320/1.964.
Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente,
as dotações necessárias às amortizações
e aos pagamentos dos encargos, relativos
aos contratos de financiamento a que se
refere o artigo primeiro.
Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de
obrigações decorrentes da operação de
crédito ora autorizada.
Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos
financeiros e despesas da operação de

crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada
no contrato, em que são efetuados os créditos
dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final
da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.
§1º. No caso de os recursos do Município não
se encontrarem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar, e posteriormente transferir
os recursos a crédito do Banco do Brasil, nos
montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados, na forma estabelecidas no
caput.
§2º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se
refere este artigo, nos termos do §1º, do art.
60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

voltadas para os dirigentes, docentes, discentes e funcionários em geral das escolas;
VII - o planejamento e a execução simulada de reações a situações de emergência
que possam ocorrer nas escolas;
VIII - o acompanhamento de experiências
e de modelos de programas e ações de segurança escolar em execução em outros
entes da Federação;
IX - a prevenção e o desenvolvimento da
cultura da não violência;
X - a realização periódica de diagnósticos
da situação de segurança das imediações
dos estabelecimentos de ensino.
Art. 3º. A ação do Poder Público na efetivação da segurança escolar compreende,
dentre outras medidas:
I - a intensificação dos serviços de fiscalização do comércio existente nas proximidades das escolas, coibindo a comercialização de produtos ilícitos ou de acesso
proibido à criança e ao adolescente;
II - a repressão intensificada aos jogos de
azar nas imediações das escolas;
III - a regulamentação e aperfeiçoamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 7 DE
do uso das vias situadas no entorno dos
NOVEMBRO DE 2019.
estabelecimentos de ensino, com especial
atenção aos limites de velocidade e à siVANDERLEI POLIZELI
nalização adequada e demais ações que
Prefeito Municipal
diminuam os riscos;
IV - a intensificação do patrulhamento da
Publicada nesta Secretaria, em 7 de novembro guarda municipal nos arredores das escolas
de 2019.
públicas no âmbito do município;
V - a elaboração de campanhas de consJOYCE HELEN SIMÃO
cientização junto aos estudantes, docentes
Secretária de Governo
e a comunidade quanto ao combate e luta
contra os diversos vícios.
LEI Nº 971, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019. Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará
esta Lei no que couber.
“Estabelece normas gerais sobre a segurança Art. 5º. Revogadas as disposições em conescolar no âmbito do Município de Iperó, e dá trário, esta Lei entra em vigor na data de
outras providências.”.
sua publicação.
Autoria: Sergio Poli Simon
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 7 DE
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
NOVEMBRO DE 2019.
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
VANDERLEI POLIZELI
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Prefeito Municipal
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerias sobre
a segurança escolar e dá outras providências.
Publicada nesta Secretaria, em 7 de
Parágrafo único. Entende-se por segurança
novembro de 2019.
escolar a garantia de um ambiente isento de
ameaças para alunos, professores e toda a coJOYCE HELEN SIMÃO
munidade escolar, sustentado por um conjunto
Secretária de Governo
de medidas adotadas pelo Poder Público, com
vistas à construção da paz e da ordem social no LEI Nº 972, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019.
interior e nas imediações de seus respectivos
estabelecimentos de ensino.
“Dispõe sobre a criação da campanha da
Art. 2º. São princípios da segurança escolar: Semana do Quebrando o Silêncio no âmI - a prevenção e o combate a situações de in- bito do Município de Iperó, e dá outras
segurança e violência escolar;
providências.”.
II - o estabelecimento de prioridades de inter- Autoria: Sergio Poli Simon
venção e de parcerias com órgãos públicos e VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
da iniciativa privada com responsabilidade ou Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
interesse no tema;
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C
III - o acompanhamento e a avaliação da eficá- MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANcia das medidas adotadas em matéria de segu- CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
rança escolar;
Art. 1º. Passa a fazer parte do Calendário
IV - a concepção de instrumentos, procedi- de Comemorações Oficiais do Município
mentos e rotinas que contribuam para a reso- de Iperó, a Semana “Quebrando o Silênlução de problemas de segurança identificados cio”, a ser realizada anualmente na semapelas escolas;
na que antecede o segundo sábado do
V - a participação da comunidade escolar nas mês de agosto.
definições das políticas e ações locais de segu- Art. 2º. A Semana “Quebrando o Silêncio”
rança escolar;
terá por finalidade:
VI - o desenvolvimento de programas específi- I - esclarecer a população quanto à imporcos de formação na área de segurança escolar, tância de dar apoio e ênfase contra a vio-

lência doméstica praticada contra as mulheres, as crianças e os idosos;
II - informar e divulgar os constantes abusos
que se apresentam diariamente na sociedade
e o silêncio das vítimas desses atos com o fim
de desenvolver um sentido de respeito nos relacionamentos;
III - estimular e incentivar as mulheres, as
crianças e os idosos a terem a capacidade e
a coragem de enfrentar e denunciar estas circunstâncias.
Art. 3º. Na semana poderão ser realizadas atividades como fóruns, escola de pais, eventos
de educação contra a violência e outros tipos
de manifestações afetas a este tema.
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no que couber.
Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 7 DE
NOVEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 7 de novembro
de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
RETIFICAÇÃO
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 inscri-
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ção 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 Associação de Moradores do Bairro Bela Vista;
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.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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TERCEIRA IDADE

Prefeitura de Iperó e Conselho do
Idoso celebram o Mês do Idoso
Garantindo um clima
agradável a todos os presentes, na última sexta-feira
(1º), a Prefeitura Municipal
de Iperó, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), e
o Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso (CMDI),
celebraram o Mês do Idoso
em grande estilo. Uma peça
teatral, seguida de um coquetel, levaram até o Polo
Cultural centenas de idosos
do Ceconti e do projeto Viva
Melhor Idade, familiares, convidados e autoridades locais.
Com a peça “Poemas e
Canções Lá no Pé da Serra”,
os atores Edson Simão e Ana
Maria Barreto, permitirão
momentos de muito humor
e descontração com poemas

e canções ao som de um violão e
incríveis interpretações, o que fez
com que muitos se identificassem
com os personagens do campo na
forma como foram apresentados.
Os poemas recitados pela dupla,
em forma de histórias, são uma
adaptação dos poemas de Cornélio
Pinto, um importante etnógrafo da
cultura caipira e do dialeto caipira.
Na sequência, um delicioso
coquetel preparado com muito
carinho pelas equipes do CMDI,
da SADS, do Fundo Social de
Solidariedade - FSS, da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes e
de voluntária da APAE foi servido
a todos os presentes que, também, foram presenteados com
uma lembrança: uma foto que
foi registrada no início do evento.
“A intenção do coquetel foi
permitir a integração entre os

grupos da terceira idade de Iperó,
os familiares e gestores públicos,
além de, contribuir com o resgate da autoestima dos nossos
idosos. Ficamos felizes com o
resultado.”, comentou Luíza
Mendes, presidente do CMDI.
Para o prefeito a ação é
mais uma demonstração de
atenção com aqueles que
tanto se esforçaram para o
desenvolvimento de nossa
cidade. “Esses momentos que
permitem valorizar quem tanto
contribuiu com Iperó, não têm
preço. Fico feliz com a participação e com o resultado do evento!
Continuaremos trabalhando
com o Conselho e outros setores para proporcionar mais
momentos de descontração
e lazer as pessoas idosas.”,
disse o prefeito.’’■

REINTEGRAÇÃO
SOCIAL
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Parceria entre Judiciário
e Prefeitura viabiliza a
implantação de Unidade
de Atendimento de
Reintegração Social
Sala anexa ao Campo Praxedão será
reformada para atendimentos
A sala anexa ao Campo Praxedão teve iniciada, nesta segunda-feira (4), sua reforma para que
possa garantir o cumprimento de
parceria firmada entre a Prefeitura
de Iperó e o Poder Judiciário, por
meio da Comarca de Boituva- SP
na implantação da Unidade de
Atendimento de Reintegração Social no Município. Com a iniciativa,
a Prefeitura de Iperó, por meio da
Secretaria de Obras, executará a
reforma completa, com limpeza e
pintura, revisão das esquadrias e
construção de um telhado.
A implantação da unidade é
fruto de um convênio firmado entre
a Prefeitura e o Estado, com intermédio da Secretaria da Administração
Penitenciária. No local será desenvolvido o Programa de Atenção ao

Egresso e Família, que é destinado
a acolher, orientar e encaminhar
usuários para programas e serviços,
como obtenção de documentos,
orientação jurídica, educacional e
de saúde, além de atendimentos
psicossociais relativos à vida afetiva,
emocional e familiar de egressos do
Sistema Prisional e seus familiares.
Além disso, o programa é responsável pela promoção de ações,
junto aos órgãos municipais, que
visam à inclusão dos egressos ao
mercado de trabalho, com programas de capacitação profissional e
geração de emprego e renda, entre
outras ações.
A previsão do término das obras
da sala que receberá a Unidade
de Atendimento de Reintegração
Social é de 30 dias. ■
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CONCURSO

OBRAS
INFRAESTRUTURA

Edital de Concurso Público será
divulgado até o dia 14 de novembro

Concurso será realizado em duas etapas - Novembro/
2019 e Fevereiro/ 2020
No último dia 05, a Prefeitura de Iperó homologou o
processo licitatório - Convite
nº 12/2019 - e firmou contrato com a empresa Sigma
Assessoria Administrativa
LTDA para a realização de
concurso público e processo
seletivo para provimento de
cargos efetivos e temporários.
A empresa que concorreu
com mais duas interessadas
ofertou o melhor preço e
sagrou-se vencedora para a
execução do serviço. A Administração Municipal optou
pela contratação por preço certo e determinado, na
qual os valores das inscrições
são destinados a Prefeitura.
Com a assinatura do contrato no dia 05 de novembro,

o edital deve ser publicado até o
dia 14 de novembro e conterá
os cargos dessa primeira fase,
as exigências para participar,
valores de taxas e o cronograma
completo e oficial para os interessados no processo de seleção.
A Administração Municipal
optou por dividir o processo em
duas etapas - Novembro/2019
e Fevereiro/2020 - para melhor
organizar as atividades, pessoal
de apoio e estrutura física necessárias em razão da grande
expectativa de participação.
Estão previstos para o concurso
os cargos de Assistente Social,
Auxiliar de Atendimento Escolar,
Auxiliar Administrativo, Almoxarife, Agente Comunitário de Saúde,
Agente de Controle de Vetores,
Agente de Trânsito, Bombeiro Civil,

Dentista, Eletricista de Manutenção, Escriturário, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Guarda Civil Municipal, Psicólogo, Psicopedagogo,
Recepcionista, Secretário de Escola,
Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática,
Terapeuta Ocupacional e Vigia.
Além do concurso, também
está prevista a realização de prova
para cadastro reserva dos cargos
de Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil, Coordenador Pedagógico,
Diretor de Escola, Educador da
Casa de Acolhimento e concurso
e processo seletivo de cadastro
reserva dos cargos de Professor
de Educação Infantil. Professor
de Ensino Fundamental I e II.
Mais informações podem ser
acompanhadas pelo site oficial da
Prefeitura de Iperó. ■

ALISTAMENTO

Jovens iperoenses recebem certificados
de dispensa do Serviço Militar
Na manhã de quinta-feira (07), a Junta do Serviço
Militar de Iperó (JSM), com
apoio da Prefeitura de Iperó,
realizou a entrega dos certificados de dispensa a 122
jovens que completaram 18
anos em 2019. Por força da
legislação que rege o serviço
militar esses jovens foram,
inicialmente, dispensados
do serviço e incluídos no
excesso de contingente em
cerimônia realizada nos bairros George Oetterer e Centro.
O responsável pela cerimônia, Tenente Luiz Fernando
Antunes Oliveira, delegado
da 15ª Delegacia de Serviço

Militar, relembrou aos dispensados
a importância do documento para
acesso à cidadania, participação de
concursos públicos e regularidade
civil. “Esse documento os torna
cidadãos e responsáveis pela observância dos deveres cívicos. São
deveres que vocês devem guardar
e zelar, como por exemplo, tratar
com respeito os mais idosos, não
estacionar em vagas destinadas
a pessoas com deficiência, entre
tantas outras atitudes que são simples e fazem toda diferença. Tudo
isso porque quando acordamos
recebemos uma folha em branco e
o que for escrito nela é de responsabilidade de cada um de nós.”.
Em George Oetterer, a dispensa

aconteceu na sede da escola municipal “Marinheiro Mariz e Barros”,
quando, 43 jovens receberam os
certificados. Já no Centro, a cerimônia aconteceu no Polo Cultural com
79 jovens. Além de receber o certificado de dispensa, todos os jovens
realizaram o juramento solene perante a Bandeira do Brasil e entoaram o Hino Nacional no evento que
também contou com a presença de
autoridades civis e militares, familiares dos alistados e convidados.
A JSM de Iperó fica na Casa do
Cidadão, na rua Costa e Silva, 195 Vila Esmeralda. O atendimento é de
terça a sexta-feira, das 8h às 11h e
das 13h às 16h. Mais informações:
3266-1615■

Quadra de futebol do bairro
Vila Santo Antônio recebe
reforma
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Obras, iniciou
nesta segunda-feira (4) obra de reforma na quadra de futebol do bairro
Vila Santo Antônio. A obra está sendo executada com utilização da verba devolvida pela Câmara Municipal.
Na reforma, a quadra receberá
uma reestruturação total, contando com remoção do piso de areia
e grama já existente, reforma do
alambrado, execução do piso de
concreto, nova iluminação no espaço, instalação de novas traves e
realização de nova pintura em toda

a quadra. Além dessas benfeitorias,
a administração planeja para o próximo ano a cobertura da quadra.
“A reforma da quadra garantirá
lazer e diversão com mais conforto
aos moradores do bairro que utilizam o espaço. Agradeço a Câmara
Municipal, em nome dos nossos
onze vereadores, que contribuíram
financeiramente na execução desta
e de outras demandas do município
através da devolução de verba”
destacou o prefeito municipal.
O prazo para execução da reforma é de até 45 dias. ■

