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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 009/2019
CONTRATANTE: C MARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA
MODALIDADE: DISPENSA n.º 024/2019 – Processo n.º 029/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada
em Serviços de Acesso à internet banda larga
via cabo – fibra óptica, pelo prazo de 12 meses
para a Câmara Municipal de conforme especificações e características constantes no Processo
de Cotação nº 29/2019.
ASSINATURA: 16/08/2019
VALIDADE: 12 meses
VALOR GLOBAL: R$ 3.588,00 (Três mil, quinhentos e oitenta e oito reais)

DECRETO Nº 1.919, DE 16 DE AGOSTO DE 2019.
“Decreta Luto Oficial”

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o falecimento da primeira dama de
Iperó, Dra. Valdenis Ribera Mira, aos dezesseis dias de
agosto de 2019;
CONSIDERANDO que no decorrer de sua vida como
cidadã, primeira dama e advogada contribuiu para a
construção histórica de nosso município, prestando
grandes serviços em prol do Município de Iperó, do
Fundo Social de Solidariedade e da população iperoense;
CONSIDERANDO, a mulher, filha, tia e madrinha que
espelhou várias gerações no ambiente familiar e nos
círculos sociais por onde passou ao longo de seus 46
anos de vida;
Luis Fernando Paula Leite
CONSIDERANDO a relevância dos serviços prestados
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
e o legado de cidadania, dedicação, honradez e solidariedade em favor do desenvolvimento de Iperó-SP e
dos menos favorecidos;
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder
EXTRATO DE LICITAÇÃO
Público render as justas homenagens àquela que com
seu trabalho e dedicação contribuiu para o bem estar
MODALIDADE: DISPENSA nº 024/2019 – Pro- da coletividade, sendo sua história exemplo e modelo
cesso n.º 29/2019
de dignidade;
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviço de Acesso à internet banda larga
DECRETA
via cabo – fibra óptica, pelo prazo de 12 meses Art. 1º. Fica decretado LUTO OFICIAL por 07 (sete)
para a Câmara Municipal de Iperó conforme dias, no âmbito deste município, em sinal de profundo
especificações e características constantes no pesar pelo falecimento da primeira dama, Dra. VALDEProcesso de Cotação nº 29/2019.
NIS RIBERA MIRA, pelos relevantes serviços prestados
DATA DA LICITAÇÃO: 02/08/2019
a cidade, em especial, nos serviços voluntários realizaVALIDADE: 12 meses
dos em prol da Prefeitura de Iperó e do Fundo Social
VALOR GLOBAL: R$ 3.588,00 (três mil, qui- de Solidariedade, devendo a bandeira do município
nhentos e oitenta e oito reais).
ser hasteada à meia verga no Paço Municipal e nas
demais repartições municipais durante o referido peLuis Fernando Paula Leite
ríodo.
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
Art. 2º. O setor competente tomará todas as providências necessárias para a execução do presente Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
publicação, revogadas as disposições em contrário.
MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 16
Portaria Nº 068/19 – Concede férias ao funDE AGOSTO DE 2.019.
cionário Lucas Aveiro Lima, RG: 48.590.1572 (Advogado) referência “L”, no período de
VANDERLEI POLIZELI
02/09/2019 à 11/09/2019, sendo 1/3 (um terPrefeito Municipal
ço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 069/19 – Concede férias a funcioPublicado nesta Secretaria, em 16 de agosto
nária Tais de Fátima Moisés, RG: 41.364.381-5
de 2.019.
(Escriturário), referência “E-2”, no período de
25/09/2019 a 04/10/2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Portaria Nº 070/19 – Declara Luto Oficial no
Secretária de Governo
âmbito do Poder Legislativo de 07 dias a partir
de 16 do mês em curso, pelo do falecimento da
LEI Nº 964, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
Senhora Valdenis Ribera Mira, 1ª Dama do Município de Iperó, em sinal de irreparável perda e “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e
de respeito pela memória da falecida.
dá outras providências.”.
Portarias n.ºs 068 a 069/2019 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 15 de agosto de VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Es2019.
tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Portaria n.º 070/2019 - Publicada e registrada FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E
nesta secretaria em 16 de agosto de 2019.
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a proceder abertura de crédito adicional especial, no
Luis Fernando Paula Leite
orçamento vigente do corrente exercício, até o limite
Presidente
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atender a
despesa conforme detalhado a seguir:

Art. 2°. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º
serão provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio orçamento, detalhada em Decreto Municipal, conforme dispõe o inciso
III do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 21
DE AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 21 de
agosto de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
LEI Nº 965, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
“Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial 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 proceder abertura de
crédito adicional especial, no orçamento vigente do corrente exercício, até o
limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para atender a despesa conforme
detalhado a seguir:

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
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LEI Nº 966, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
“Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais
no Município de Iperó.”.
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. Ficam instituídos no Município de Iperó os
benefícios eventuais que poderão ser concedidos às
pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Iperó, nos termos da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º. Para os fins desta Lei são considerados benefícios eventuais aqueles que, no âmbito municipal
possam ser atendidos pelo Poder Executivo, com fundamento nos princípios de cidadania e nos direitos
humanos e sociais.
Art. 3º. Os benefícios eventuais previstos nesta Lei
destinam-se aos cidadãos e às famílias que vivenciam
situações de vulnerabilidade social que impossibilitem suportar por conta próprio com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e
fragilizem os indivíduos, a convivência da família e/
ou sobrevivência de seus membros.
Art. 4º. O acesso aos benefícios eventuais instituídos
por esta Lei é garantido às famílias que preencham os
seguintes requisitos:
I - Renda per capita familiar igual ou inferior a ¼ (um
quarto) do salário mínimo vigente no País, considerados para esse cálculo todos os membros da família; e
II - Comprovação de moradia no município por, no
mínimo, 3 (três) anos ininterruptos pelo solicitante,
por meio da apresentação de documento hábil a demonstrar essa condição.
§1º. Poderão ser observados ainda outros critérios, de
fundo econômico-social, no procedimento de avaliação, para apuração das necessidades dos solicitantes.
§2º. A análise dos requisitos previstos no caput
desta Lei deverá considerar o relatório social expedido pela equipe técnica após visita domiciliar
do solicitante.
§3º. Por meio de pareceres técnicos e de decisão
devidamente fundamentada do Chefe do Poder
Executivo, poderá ser deferido, em caráter excepcional, o atendimento de situações em que a
renda per capita ultrapasse o limite estabelecido
no caput deste artigo.
§4º. O solicitante do benefício eventual deverá
estar cadastrado no Programa Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal CADÚNICO, bem como perante à Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social - SADS e
será advertido sobre o dever de veracidade das
informações prestadas sob pena de responsabilização de ordem administrativa e judicial.
Art. 5º. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Iperó compete:
I - Operacionalizar, acompanhar e avaliar a prestação dos benefícios eventuais;
II - Realizar visitas domiciliares aos solicitantes e
beneficiários para melhor análise dos pedidos e
sua respectiva manutenção;
III - Expedir instruções e instituir formulários e
modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais;
IV - Manter atualizados os dados sobre os benefícios concedidos, incluindo-se, obrigatoriamente
o nome do beneficiado, registro do CADÚNICO,
núcleo familiar pertencente, benefício concedido, valor, quantidade e período da concessão;
V - Articular as políticas sociais e de defesa de
direitos no município para o atendimento integral da família beneficiada de forma a ampliar
o enfrentamento de contingências sociais que
provoquem riscos e fragilizem a manutenção da

unidade familiar, a sobrevivência de seus
membros ou a manutenção da pessoa;
VI - Promover ações permanentes de ampla divulgação e orientação sobre os benefícios eventuais e respetivos critérios de
concessão.
Art. 6º. Os benefícios eventuais que integram o programa de Assistência Social no
município de Iperó estabelecidos por esta
Lei poderão ser:
I - Auxílio por natalidade,
II - Auxílio funeral;
III - Auxílio alimentação;
IV - Auxílio habitação;
V - Auxílio transporte;
VI - Auxílio saúde;
VII - Outros auxílios que não se enquadrem
no propósito desta Lei e que não estejam
atendidos por programas próprios federal,
estadual ou municipal.
§1º. O valor limite dos benefícios será regulamentado por decreto do Poder Executivo
e poderá ser atualizado, anualmente, pela
Unidade Fiscal do Município - UFM.
§2º. O período de concessão no caso de
auxílio habitação deverá ser de até 6 (seis)
meses, prorrogável por igual período, uma
única vez, salvo casos excepcionais, desde
que mediante pareceres técnicos dos segmentos envolvidos e decisão fundamentada, ou ainda por decisão judicial.
§3º. Para a concessão dos benefícios que
estiverem relacionados com atribuições de
outras Secretarias deverá haver a avaliação
e parecer técnico dos envolvidos antes do
deferimento ou indeferimento do pedido.
Art. 7. A manutenção do benefício eventual exigirá o atendimento pelo solicitante
das seguintes medidas:
I - Manutenção de seus dados atualizados
perante os cadastros municipais, em especial, seus contatos telefônicos;
II - Zelo por eventuais bens - móveis ou
imóveis - que estejam sob sua responsabilidade e devolvê-los em nas mesmas condições;
III - Comunicação imediata a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social,
qualquer alteração em sua situação econômico-social que possa ensejar a cessação
do benefício concedido e permitir o atendimento de outra família em situação prevista nesta Lei;
IV - Atendimento de todos os chamados,
comunicados e solicitações de comparecimento que forem realizados pelo município para tratar de questões relativas ao
benefício eventual concedido;
V - Manutenção de conduta adequada e
não utilização do benefício ou do valor
disponibilizado para a prática de quaisquer
atividades incompatíveis com os propósitos
desta Lei;
VI - Observância às normas constantes desta Lei e respectivos regulamentos;
VII - Concordância com a participação
em programas de interesse comunitário
e naqueles voltados à geração de renda,
qualificação e reinserção no mercado de
trabalho, conforme disponibilizados pelas
Secretarias municipais.
§1º. No caso do inciso VIII, a participação
do solicitante ou de familiar será dispensada quando a jornada de trabalho se mostrar incompatível com os programas.
§2º. Em caso de inobservância das medidas
estabelecidas neste artigo o benefício será
cessado de forma imediata.

Art. 8º. O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a celebrar os convênios que tenham
como finalidade atender à execução desta
Lei.
Art. 9º. Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I - Acompanhar e avaliar a concessão dos benefícios eventuais;
II - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social para este fim;
III - Apreciar os estudos de demanda, revisão dos tipos de benefícios eventuais concedidos, revisão dos valores e reformulação da
regulamentação dos benefícios com base nos
dados e propostas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ou em razão de
norma estadual ou federal.
Art. 10. As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 11. Os benefícios eventuais já concedidos serão reavaliados.
Parágrafo único. Caso não se enquadrem
nas novas disposições legais, os benefícios
eventuais deverão ser cessados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar da
publicação desta Lei.
Art. 12. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei Municipal nº 748,
de 17 de fevereiro de 2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 21 DE
AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 21 de agosto
de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
LEI Nº 968, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.

nhas para divulgação e incentivo do Programa “Brincadeira sem wi-fi”.
Art. 4°. A presente Lei será regulamentada por Decreto do Executivo no prazo de
90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 21 DE
AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 21 de agosto de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
LEI Nº 967, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
“Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo das sessões públicas dos processos
licitatórios e sua transmissão ao vivo, por
meio da internet, no portal da transparência do Poder Legislativo e Executivo de
Iperó e dá outras providências.”.
Autoria: Luis Fernando Paula Leite
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. Toda audiência pública de abertura de envelopes e julgamento de propostas de procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Público nos Poderes
Executivo e Legislativo Municipais de Iperó, bem como nas suas fundações, autarquias e empresas públicas, deverão ser
gravadas em áudio e vídeo e transmitidos
ao vivo por meio da internet, nos respectivos Portais da Transparência.
§1º. Excluem-se do disposto nesta lei os
processos licitatórios realizados por meio
dos pregões eletrônicos na internet e por
compra direta.
§2º. As audiências públicas dispostas no
caput abrangem os procedimentos de
abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, de verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos
do edital e de julgamento e classificação
das propostas de acordo com os critérios
de avaliação constantes no edital.
Art. 2º. A gravação em áudio e vídeo do
processo licitatório será arquivada por 5
(cinco) anos.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor no prazo
de 120 (cento e vinte) dias da data de sua
publicação.

“Autoriza o Poder Executivo municipal a instituir o programa “Brincadeira sem wi-fi” e
dá outras providências.”.
Autoria: Benildo Santos Ribeiro e Valter Rodrigues Vieira
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. 1°. Fica instituído o Programa Brincadeira sem wi-fi no Município de Iperó, visando à
promoção e valorização do brincar, reforçando a relevância da brincadeira para o desenvolvimento de uma infância saudável.
Art. 2°. A Prefeitura fica autorizada a promover nas escolas da rede pública municipal,
nas praças e nos ginásios esportivos munici- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 21 DE
pais, atividades de promoção e estímulo às
AGOSTO DE 2019.
brincadeiras de antigamente para as crianças
como:
VANDERLEI POLIZELI
I - Pinturas variadas no chão para desenvolviPrefeito Municipal
mento da coordenação motora;
II - Amarelinha;
Publicada nesta Secretaria, em 21
III - Rouba-bandeira;
de agosto de 2019.
IV - Pular elástico;
V - Carrinho de mão;
JOYCE HELEN SIMÃO
VI - Pião entre outras.
Secretária de Governo
Art. 3°. O Poder Executivo promoverá campa-
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DECRETO Nº 1.920, DE 19 DE AGOSTO
DE 2019.
“Nomeia os Membros do Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes - CMDCA - Biênio 2019/2021.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 777, de 03
de fevereiro de 2012 e no inciso II do artigo 88 da Lei Federal
nº 8.069/1990;
DECRETA
Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal
dos Direitos das Crianças e Adolescentes - CMDCA - para
o biênio 2019/2021, conforme disposto na Lei Municipal n°
777, de 3 de fevereiro de 2012, a saber:
I - Representantes da Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes
Titular: Ana Maria Domingues Branco
Suplente: Eloisa Aparecida Berton
II - Representantes da Secretaria de Saúde
Titular: Cintia Camargo da Silva
Suplemente: Flávia Carraro Zopi
III - Representes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Luiz Eduardo de Azevedo Rossin
Suplente: Maria Célia Oliveira Soares da Cunha
IV - Representantes da Secretaria de Administração e Finanças
Titular: Bruna Letícia Oliveira Curvelo
Suplente: Beatriz Cristina Godoy
V - Representantes da Secretaria de Governo
Titular: Jose Daniel Machado
Suplente: Alessandro Almeida Oliveira
VI - Representantes da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Titular: Alessandra Nunes Fiuza
Suplente: Luiza Monise dos Anjos Mendes
VII - Representantes da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE
Titular: Ana Cristina da Silva
Suplente: Angela Conceição do Vale Camargo
VIII - Representantes do Projeto Caminhando Contra as
Drogas
Titular: Alexandre Lisboa Antunes de Oliveira
Suplente: Malu Trugilo Rosa Tomaz
IX - Representantes da Organização Cabana de Luz - Grupo
de Apoio à Criança
Titular: Ronaldo Biller
Suplente: Paloma Gisele Biller
X - Representantes da Associação de Capoeira Cultura Brasileira
Titular: Cícero de Barros Pereira
Suplente: Antonio Alexandre Pereira
XI - Representantes da Liga Jovens de Honra de Artes Marciais e Esporte de Contato
Titular: Ernando Machado Araujo
Suplente: Cátia Carvalho Pires de Barros
XII - Representantes do Grupo Escoteiro MORIPAN
Titular: Divaldo Marques Bonfim
Suplente: Vanessa Ferraz de Albuquerque
Art. 2°. As despesas com a execução do presente decreto
serão suportadas pelo orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 19 DE AGOSTO DE
2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 19 de agosto de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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DECRETO Nº 1.921, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
“Convoca a VIII Conferência Municipal de Assistência
Social e dá outras providencias.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da política de assistência
social no Município;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS;
DECRETA
Art. 1º. Fica convocada a VIII Conferência Municipal
de Assistência Social, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2019, no período compreendido entre 9 e
12 horas, na Câmara Municipal, com endereço na Rua
Raul Benedito Guazzelli, nº 45, Centro, tendo como
tema central: “Assistência Social é um direito: Evolução
e desafios do SUAS no Estado de São Paulo”.
Art. 2°. As normas de organização e funcionamento da
Conferência serão expedidas em regulamento próprio,
conforme deliberação do CMAS e deverão ser devidamente publicadas.
Art. 3º. As despesas decorrentes do cumprimento deste decreto correrão por conta de dotações próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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, 22 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: 28.08.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Classificado de nº 13º.

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das
vias originais da Carteira de Identidade (RG), Comprovação de no
mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar
VANDERLEI POLIZELI
no momento da atribuição;
Prefeito Municipal
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá ser efetiPublicada nesta Secretaria, em 20 de agosto de 2019. vada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do
JOYCE HELEN SIMÃO
procurador e do candidato, as quais não serão devolvidas;
Secretária de Governo
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 constaEDITAL DE CONVOCAÇÃO
rem com melhor classificação.
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recur- Recursos Humanos.
sos Humanos e da Secretaria da Educação, Cultura e
Iperó, 22 de agosto de 2019.
Esportes, CONVOCA os classificados abaixo indicados
para que compareçam no dia e local indicados a fim de
Divisão de Recursos Humanos
manifestarem interesse na celebração de CONTRATO
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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: 28.08.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL Classificados de nº 48º ao 50º.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 20 DE
AGOSTO DE 2019.

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
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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: 28.08.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL –
Classificado de nº 14º.
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, 22 de agosto de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
EDITAL Nº 1/2019 - SADS/ CMDCA
“Iperó Digital - Sob um novo olhar”
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - com apoio da A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, por meio da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social e em razão de parceria firmada
entre o Município de Iperó, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e a Fundação Telefônica, faz saber que estão abertas as inscrições para
o projeto “IPERÓ DIGITAL - SOB UM NOVO OLHAR”,
conforme cláusulas a seguir elencadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROJETO
1.1. O projeto “Iperó Digital - Sob um novo olhar” tem
por finalidade desenvolver atividades e ações que auxiliem na promoção, proteção e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes em conformidade com as políticas públicas destinadas ao segmento, de forma inovadora ou complementar a essas políticas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO
2. As ações decorrentes do projeto serão desenvolvidas
em todo Município de Iperó e terão como objetivo promover a cultura, turismo e inovações tecnológicas com
foco na consciência infanto-juvenil da importância da
preservação da memória, do patrimônio histórico e cultura.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS VAGAS E DO PÚBLICO ALVO
3.1. Serão disponibilizadas 80 (oitenta) vagas para adolescentes e jovens na faixa etária entre 12 e 17 anos.
3.2. Se o número de inscritos for superior ao número de
vagas ofertadas, o CMDCA expedirá lista de classificação e respectiva lista de espera utilizando-se dos seguintes critérios, na ordem abaixo especificada:
I - Maior vulnerabilidade;
II - Frequência e desempenho escolar;
III - Participantes de outros projetos sociais existentes no
Município de Iperó; e
IV - Maior idade (da maior para a menor);

CLÁUSULA QUARTA - DOS NÚCLEOS
4.1. Serão formados dois núcleos - CENTRO e GEORGE
OETTERER - que produzirão materiais audiovisuais relacionados aos temas propostos no projeto.
4.2. Serão selecionados 40 (quarenta) inscritos para cada
núcleo.
CLAÚSULA QUINTA - DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
5. Para inscrição os interessados deverão observar os seguintes requisitos:
I - Ter entre 12 e 17 anos;
II - Estar devidamente matriculado na rede municipal de
ensino;
III - Residir no bairro e entorno do núcleo escolhido;
IV – Preenchimento de ficha autorização no momento da
inscrição.
CLÁUSULA SEXTA - DAS INSCRIÇÕES
6. As inscrições poderão ser efetivadas no período de 26
de agosto até 03 de setembro de 2.019, no horário compreendido entre 09 às 12 horas e das 13 às 16 horas, nos
seguintes locais:
I - NÚCLEO CENTRO - Sede da Casa dos Conselhos – Praça
Pedro Albieri, s/n, Jardim Brasil;
II - NÚCLEO GEORGE OETTERER – Centro de Referência
Assistência Social CRAS - Rua- Anita nº -170, Bairro Jardim
Monções.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. A divulgação do resultado dos classificados será divulgada no Jornal Oficial do município, no dia 06 de setembro de 2019 e devidamente publicada nos locais de
inscrição de cada um dos núcleos.
7.2. Com a lista de classificados, os inscritos selecionados
deverão comparecer no local nas inscrições no dia 09 de
setembro com cópia da Cédula de Identidade/ R.G. e comprovante de endereço para validar a inscrição e receber
orientações sobre o início das atividades do projeto.
7.3. Em caso de desistência dos selecionados, o CMDCA
convocará os inscritos da lista de espera, conforme ordem
de classificação, por meio de edital de convocação publicado no Jornal Oficial do município.
CLÁUSULA OITAVA - DAS ATIVIDADES
8.1. Cada núcleo será responsável pela elaboração de materiais que envolvam a capacitação de produção, filmagem e edição de vídeo, a produção de vídeos de resenhas
culturais, vlogs em participação de eventos, entrevistas e
tutoriais que serão divulgados por meio de redes sociais
específicas do projeto.
8.2. As atividades práticas terão duração de 04 (quatro)
horas semanais, no período de 02 (dois) dias por semana,
no contra período escolar.
8.3. As aulas serão realizadas por profissionais das áreas de
conhecimento necessárias ao alcance das metas estabelecidas no projeto com acompanhamento e monitoramento
do CMDCA.
8.4. No desenvolvimento do projeto deverão ser realizadas
atividades práticas em espaços públicos que tenham relação com a memória da cidade.
CLÁUSULA NONA - DA PARTICIPAÇÃO EM VIAGENS
9.1. Durante a execução do projeto os alunos participarão
de viagens destinadas à promoção do aprendizado, descoberta de novos conhecimentos e tecnologias.
9.2. Os locais de destino, dia, horários e demais informações serão divulgados no decorrer do desenvolvimento das
atividades e serão previamente comunicados aos pais para
ciência e autorização.
9.3. As viagens serão custeadas pelo CMDCA, por meio
dos recursos obtidos no convênio firmado com a Fundação
Telefônica.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO PROJETO
10.1. O projeto tem previsão de início em 10/09/2019, com
duração de 08 (oito) meses.
10.2. O prazo de duração poderá ser prorrogado por mais
4 (quatro) meses, a critério do CMDCA, desde que haja
disponibilidade orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
11. Os custos com a execução do projeto serão suportados
por dotação orçamentária decorrente do Apoio aos Fundos dos Direitos da Criança, Adolescente junto Fundação

Telefônica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA com apoio
que for necessário dos órgãos da administração municipal.
12.2. Para execução do projeto o CMDCA receberá todo apoio e
suporte da Prefeitura Municipal de Iperó, por meio da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social.
Iperó, 22 de agosto de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente do CMDCA
Fábio Augusto de Campos
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
Prefeitura de Iperó
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OBMEP

Aluna de Iperó é premiada na
Olimpíada Brasileira de Matemática
Concorrendo com mais
de 18 milhões de estudantes,
a aluna Lívia Joji Silvério, do
oitavo ano da Escola Municipal “Dona Elisa Moreira dos
Santos’”foi premiada com
medalha de bronze na 14ª
edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP).
Lívia conta que foi incrível
ter a oportunidade de participar de um evento de expressão nacional. “Foi uma experiência realmente espetacular
participar, principalmente, por
não ser apenas convidada e
sim, como medalhista. Foi
muito especial poder levar o
nome da minha escola e da
minha cidade para milhões
de pessoas. Sinto que essa
experiência irá agregar bastante em carreiras futuras e
espero que todos dêem valor
à essas oportunidades e que
saibam que, com influências positivas, todos podem

conquistar o mesmo!’’, destaca.
A secretária da Educação,
conta que a OBMEP possibilita a
integração ao ambiente de conhecimento científico, despertando
no aluno o interesse pelo estudo
da matemática favorecendo a
melhoria do desempenho acadêmico e elevando a autoestima.
“Parabéns a nossa aluna Lívia, aos
professores e gestores pelo excelente trabalho desenvolvido na
escola Elisa, que sempre participa
e já prestou as provas para a 15º
edição, tendo 11 alunos finalistas
para próxima prova.”, destaca.
“Mais do que a premiação, ficamos orgulhosos da dedicação da
aluna Lívia e de toda equipe e dos
familiares que contribuíram para
que ela pudesse alcançar essa premiação. Iperó fica feliz por ser mais
uma vez representado e premiado
em nível nacional. Que a conquista
de Lívia possa ser um incentivo a
todos os alunos de nossa rede.”,
comemorou o prefeito.
A cerimônia de premiação acon-

teceu no último domingo (18), sendo a aluna acompanhada pela diretora da unidade, Josana de Fátima
Moraes, pela coordenadora, Keylla
Helena de Souza e pelo colega de
sala Marco Antônio Gimenez Moraes. Lívia recebeu uma Medalha de
Bronze, certificado de participação,
camiseta da OBMEP, uma revista e
um livro de matemática no Centro
de Formação de Profissionais da
Educação (Cenforpe), em São Bernardo do Campo.
Sobre a OBMEP
Criada em 2005 pelo IMPA, a
ONMEP é destinada a estudantes
do 6º ano do Ensino Fundamental
ao 3º ano do Ensino Médio e é promovida com recursos do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC). A competição tem como metas estimular o
estudo da matemática, revelar talentos – incentivando seu ingresso
nas áreas científicas e tecnológicas
– e promover a inclusão social pela
difusão do conhecimento.■

BANCO
DE OLHOS DE SOROCABA
INFRAESTRUTURA

Após atendimentos durante
a semana, unidade móvel
do BOS encerra serviço
nesta sexta, em George
Oetterer
Em parceria com a Prefeitura,
o BOS (Banco de Olhos de Sorocaba)
realiza seus últimos atendimentos
no município nesta sexta-feira,
atendendo a população de George
Oetterer na UBS Marinheiro Marcílio
Dias. Durante a semana, a unidade
móvel do Banco de Olhos já passou
pelo Jardim Vitorino e Bacaetava,
nas UBS Orlando Ferreira e Elois
Alves Correa.
O mutirão de atendimento oftalmológico atende munícipes já agendados conforme encaminhamento
médico protocolado na Central de

Vagas. Segundo a Secretaria de
Saúde, o total era de 600 agendamentos para consulta na unidade
móvel do BOS.
Além disso, Iperó atende,
mensalmente, 100 consultas oftalmológicas. Para ter acesso
a essas consultas, basta que o
munícipe, com encaminhamento
médico, protocole seu pedido de
agendamento na Central de Vagas (localizada na Avenida Santa
Cruz, 300 – Jd. Santa Cruz) ou
nos Postos de Saúde dos bairros
de George Oetterer e Bacaetava.■
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PROJETO DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO

PIRF oferece até 90% de desconto na
multa e juros
Tem início no próximo
dia 2 e seguirá até 31 de outubro o Programa de Incentivo
à Regularização Fiscal (PIRF),
promovido pela Prefeitura de
Iperó. Criado pela Lei Municipal
962/2019, o PIRF oferece condições especiais aos devedores
visando a regularização de débitos tributários e não tributários
vencidos até 31 de dezembro
de 2018. O desconto na multa
e juros pode chegar a 90%.
O parcelamento é válido
para valores inscritos ou não na
dívida ativa municipal, mesmo
que discutidos judicialmente ou
em fase de execução fiscal já
ajuizada. Podem ser incluídos
também os valores parcelados
anteriormente e não quitados.
Veja os prazos e descontos oferecidos pelo PIRF:
Parcela única – desconto de
90% da multa moratória e 90%

dos juros moratórios
Até 3 parcelas – desconto de 80%
da multa moratória e 80% dos juros
moratórios
De 4 a 6 parcelas – desconto de
70% da multa moratória e 70%
dos juros moratórios
De 7 a 9 parcelas – desconto de
60% da multa moratória e 60%
dos juros moratórios
De 10 a 12 parcelas – desconto de
50% da multa moratória e 50%
dos juros moratórios
De 13 a 24 parcelas – desconto de
40% da multa moratória e 40%
dos juros moratórios, acrescidos de
juros compensatórios de 4% ao ano
De 25 a 48 parcelas – desconto de
30% da multa moratória e 30%
dos juros moratórios, acrescidos de
juros compensatórios de 4% ao ano
Débitos acima de R$ 50 mil poderão
ser parcelados em até 60 meses,
desde que a entrada seja de, no
mínimo, 10% do valor devido.

As dívidas em aberto podem
levar à inscrição do contribuinte
nos cadastros de proteção ao
consumidor, protesto ou mesmo
à execução judicial. O PIRF facilita
a regularização dos débitos junto
à Prefeitura, permitindo que os
contribuintes se mantenham em
dia com os tributos. Além disso, o
programa auxilia na recuperação
de receitas para o município.
O atendimento do PIRF
é realizado no Setor de Lançadoria na Prefeitura (Av. Santa
Cruz, 355, Jardim Santa Cruz)
de Segunda a sexta-feira das 8h
às 16h ou nos Sábados, dias 21
e 28/09 e 19 e 26/10, das 8h às
12h. Já na Sub Prefeitura (Av.
José Rocha, 20, George Oetterer)
o atendimento é toda Terça-Feira
das 8h às 16h.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone 34599999.■

FESTIVIDADES

Festas agostinas agitam a comunidade
escolar
O CEI “Prof Therezinha de Jesus Campos Cristino” e a E.M. “Dra. Neide
Fogaça de Lima” realizaram no
início de agosto festas abertas a comunidade escolar.
A Festa da Família foi realizada pela creche Therezinha e
contou com a participação de
pais, mães, avós e familiares
dos alunos que passaram o
dia participando de oficinas de

pintura, sucatas, bolas de sabão e
muitas outras brincadeiras. O resumo do dia foi de alegria e união.
Já a escola Neide foi responsável pelo encerramento das Festas
Caipiras das unidades escolares. A
festividade, além das danças tradicionais e comidas típicas, elegeu
o Rei do Amendoim e a Rainha
da Pipoca, na qual foram premiados os alunos mais votados. Pais,
alunos e a comunidade em geral

puderam prestigiar bons momentos e se divertir com a a “festança”.
As festas são, usualmente,
realizadas pelas unidades da
rede municipal de educação
tem como objetivo aproximar a
família e a comunidade da escola, proporcionar momentos de
maior convívio e descontração.
São gratuitas e todo lucro com
a venda de comes e bebes é revertido para a própria unidade. ■

CIDADE
LIMPA
INFRAESTRUTURA

Vem aí mais uma edição do
projeto
O projeto “Cidade Limpa”,
que é uma parceria da Prefeitura de
Iperó com a TV Tem, afiliada da rede
Globo, se prepara para mais uma
edição no município. Neste ano, o
mutirão que faz coleta de materiais
inservíveis por todos os bairros da
cidade começa no dia 17 e segue
até o dia 28 de setembro.
O projeto é realizado anualmente e beneficia a população, entidades e associações de reciclagem
com o descarte correto dos mate-

riais. Com um bairro mais limpo, a
população fica longe de doenças,
riscos de enchentes e demais transtornos urbanos.
Faça aquela faxina no seu espaço
mas, lembre-se: como nas outras
edições, não serão recolhidos entulhos de construção civil e galhos de
árvores. Acompanhe a programação
e contribua para uma cidade limpa!
Mais informações: 3459-9999
Ramal 214 - Secretaria de Transportes e Serviços Municipais.■

23.08.2019 - JORNAL DE IPERÓ › 11

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA

Prefeito participa de lançamento do
programa “Parcerias Municipais”
O programa tem como prioridade promover melhorias
na educação, saúde e segurança
O prefeito municipal,
acompanhado do secretário
de Planejamento e Desenvolvimento, esteve no lançamento do programa “Parcerias
Municipais” do Governo do
Estado de São Paulo nesta
última quinta-feira (22). O
evento aconteceu no Palácio
dos Bandeirantes e contou
com a presença do Governador João Dória, além do
vice-governador, secretários
estaduais e prefeitos de todo
o estado.
O programa “Parcerias
Municipais’ é um trabalho de
cooperação entre o Estado e
os municípios paulistas para
melhorar a execução de políticas públicas em cada cidade,
respeitando suas peculiaridades, desafios e vocações.
O programa investirá no desenvolvimento regional para
aumentar a competitividade
dos municípios paulistas, com

foco na melhoria da qualidade de
vida da população e a redução de
desigualdades regionais, tendo
como prioridade a educação,
saúde e segurança.
O evento de lançamento contou
com o uso da tecnologia, já que a
adesão ocorreu de forma online,
por meio do aparelho celular
dos gestores de cada município.
As adesões dos municípios eram
mostradas de forma instantânea
no telão.
“O projeto traz incentivo,
tecnologia e agilidade para as
melhorias em diversas áreas do
município. Os municípios que
alcançarem as metas estipuladas
pelo Governo serão contemplados
com maior facilidade com recursos, gerando melhoria nos índices
municipais nas áreas de saúde,
educação e segurança pública.
Portanto, seguiremos com nossos
trabalhos e projetos para toda a
cidade. Iperó continuará colhendo
bons frutos”destaca o prefeito, so-

bre o programa.

BIOMETRIA
INFRAESTRUTURA

Cartório eleitoral de Iperó
estende funcionamento até
às 18h para atendimentos
O Cartório Eleitoral de Iperó está com horário estendido,
funcionando das 09h às 18h,
para atender os eleitores que
ainda não realizaram o cadastramento biométrico obrigatório.
O cadastro é simples e os documentos exigidos no momento
do atendimento são: Comprovante
de Endereço (com menos de três
meses); Documento de Identificação
Original (exceto Carteira Nacional
de Habilitação para o primeiro
título); Comprovante de quitação
do serviço militar (homens) para o
primeiro título; Título de eleitor e
comprovantes de votação, se tiver.

Para evitar filas, recomenda se que o eleitor agende seu
atendimento através do site.
Vale lembrar que quem não
realizar o cadastro biométrico
até dia 14 de dezembro, terá
seu título de eleitor cancelado e,
dessa forma, será impedido de
votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte
ou CPF, renovar matrícula em
estabelecimento de ensino oficial,
participar de concorrência pública, entre outros impedimentos.
O Cartório Eleitoral de Iperó
fica localizado na R. Costa e
Silva, 195, Jardim Santa Cruz. ■

MAIS ADESÕES
Ainda no mês de agosto, o
prefeito municipal assinou o protocolo de intenção para a adesão
do Via Rápida Empresa, um projeto
também do Governo do Estado
de São paulo que se trata do aprimoramento do atendimento às
empresas e empreendedores que
buscam a Prefeitura para a formalização do seu negócio. O objetivo
é reduzir o tempo de espera para
a emissão da Inscrição Municipal
das Licenças de Funcionamento.
Com o Via Rápida Empresa a
SEGURANÇA
burocracia ficará de lado, já que o
INFRAESTRUTURA
projeto contará com um sistema
online de forma ágil. Os próximos
passos para o andamento da adesão é o envio da legislação municipal, aprovação dos parâmetros do
sistema, assinatura do termo de
adesão, treinamento e capacitação
A Defesa Civil é uma organi• Recalque de fundações (redos servidores públicos e, enfim, o zação municipal que visa a proteção baixamentos da terra ou da pada cidade por meio de ações de rede).
início da operação do sistema. ■
prevenção, mitigação, preparação,
COMO ACIONAR?
resposta e recuperação. Qualquer
Caso aconteça um desastre e
munícipe pode acionar a Defesa Civil você esteja por perto, é importante
em casos de:
pedir ajuda! Então ligue para a
• Graves desastres com vítimas e Defesa Civil, fone: 199 e esteja
desabrigados;
preparado para dar informações
• Acidentes rodoviários, envol- que permitirão que o socorro seja
vendo grande número de pessoas; prestado rapidamente. Confira o
• Inundações;
#Passoapasso:
• Grandes incêndios, com víti1° Disque 199
mas;
2° Identifique-se: diga seu
• Acidentes com combustíveis, nome e seu telefone (talvez haja
produtos perigosos (radioativos, necessidade de confirmar sua
químicos, inflamáveis, tóxicos, ex- chamada ou pedir mais esclareplosivos e corrosivos);
cimentos)
• Explosões em depósitos de gás
3° Informe o local: dê o endede cozinha;
reço completo, com rua, número
• Rachaduras, trincas e fissuras e cidade (acrescente um ponto de
em edificações;
referência)
• Deformações em estruturas
4° Diga o que aconteceu: seja
(lajes, vigas, pilares e paredes);
breve, diga, apenas o essencial.
• Infiltrações graves com grande
Ajude com uma cidade mais
risco de desabamento;
segura!■

Quando e como acionar a
DEFESA CIVIL?

