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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Classificados de nº 25º e 26º.

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: 06.11.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL - Classificados de nº 54º e 55º.

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.

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, 31 de outubro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

ATO DA MESA DIRETORA 007/2019
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Iperó, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, faz saber
que:
Artigo 1º – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a baixar bens do patrimônio
da Câmara Municipal de Iperó, constantes
no Anexo I, que faz parte integrante deste
Ato.
Parágrafo Único – Os bens citados no artigo 1º deste Ato estão sendo baixados por
serem considerados inservíveis a esta Casa
de Leis e serão devolvidos a Prefeitura Municipal de Iperó.
Artigo 2º – As despesas decorrentes deste
ato correrão por conta de dotação própria
e suplementadas, se necessário.
Artigo 3º – Este ato entrará em vigor na
data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antônio Vieira”,
em 30 de outubro de 2019.
Luís Fernando Paula Leite
Presidente

DECRETO Nº 1.946, DE 31 DE
OUTUBRO DE 2019.

Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo para adesão ao
Programa de Incentivo a Regularização Fiscal - PIRF.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o art. 13 da Lei Municipal nº 962/2019
que “Institui o Programa de Incentivo a Regularização
Fiscal - PIRF - do Município de Iperó, por meio de parcelamento incentivado, com ampliação do prazo previsto
para pagamento e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o grande número de contribuintes
que aderiram ao Programa de Incentivo a Regularização
Fiscal - PIRF; e
CONSIDERANDO que o Programa trouxe resultados positivos a municipalidade para a recuperação de crédito;

Edvani de Fátima Azevedo
1º Secretário
Alysson Alessandro de Barros

DECRETA
Art. 1º. Fica prorrogado até 27 de dezembro de 2019,
o prazo para adesão ao Programa de Incentivo a Regularização Fiscal - PIRF, destinado a oferecer condições
especiais aos devedores para a regularização de créditos
municipais, tributários e não tributários, em razão de
Iperó, 31 de outubro de 2019.
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018,
vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa
Divisão de Recursos Humanos
do Município, mesmo que discutidos judicialmente em
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os saldos que tenham
.EDITAL DE CONVOCAÇÃO
sido objeto de parcelamentos anteriores, não cumpriCONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
dos integralmente.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os can- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 31 DE OUTUBRO
didatos abaixo relacionados para compareciDE 2019.
mento às repartições municipais para fins de
provimento de cargo em caráter efetivo.
VANDERLEI POLIZELI
A convocação seguirá a ordem de classificaPrefeito Municipal
ção dos candidatos, nos termos do Edital de
Concurso Público n° 001/2018.
Publicada nesta Secretaria, em 31 de outubro de 2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal –
Av. Santa Cruz, 355
JOYCE HELEN SIMÃO
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
Secretária de Governo
DATA: 06.11.2019 - HORÁRIO: 09h30min
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

ANEXO I
RELAÇÃO DE BAIXA DE ITENS
PATRIMONIAIS
Descrição - TV 29 TOSHIBA 2959
PLANA
Patrimônio - 377
Descrição - SUPORTE PARA TV 29
Patrimônio - 396
Taís Moisés
Responsável
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Iperó recebe o 12º Campeonato
Paulista de Balonismo no final de
novembro
Iperó recebe no final de
novembro três dias de belezas
nos céus com o 12º Campeonato Paulista de Balonismo.
Cerca de 50 balões e mais
de 20 convidados estarão no
município nos dias 29 e 30 de
novembro e 1 de dezembro.

No começo da manhã o público poderá prestigiar o início das
competições e, na parte da tarde,
balões ancorados transformarão o
pôr do sol dos dias 30 (sábado) e
1 (domingo) em lindas paisagens.
Além disso, o evento contará com
palco musical, feira gastronômica,

artesanatos, espaço kids e diversas outras atrações no Centro Nacional de Balonismo do município.
Salve as datas do evento e
aguarde. Mais atrações, informações e detalhes da programação
serão divulgados nos meios
oficiais da Prefeitura de Iperó.■

CULTURA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Manhã Cultural reúne
centenas de pessoas em
Bacaetava
Mais de 200 pessoas passaram
pela Praça Argemiro Alves Corrêa,
no último sábado para prestigiar a
Manhã Cultural, em Bacaetava.
A Manhã Cultural é realizada
com a junção de várias secretarias
com o intuito de promover um dia
cheio de cultura, lazer e informação
para os munícipes.
Nesta edição o evento contou
com diversas atrações e atividades,
como recreação com pula pula e
algodão doce, equipe da Secretaria
de Saúde dando orientações a aferindo pressão, corte cabelo gratuito
pelo Fundo Social de Solidariedade,

doação de mudas, orientações
sobre preservação ambiental e
turismo iperoense com a equipe da
Secretaria do Meio Rural, Ambiente
e Turismo - Serat, ginástica laboral,
alongamento e recreação esportiva
com a equipe da Divisão de Esportes, apresentações de dança de
salão, zumba e Banda Marcial de
Iperó, do projeto Cultura em Ação e
apresentação da fanfarra da Escola
‘’Dona Elisa Moreira dos Santos’’.
Com o sucesso que a ação
vem tendo, a próxima edição será
realizada no dia 30 de Novembro,
na Vila Santo Antônio. Prestigie! ■

#VOCÊSABIA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Você Sabia que Iperó agora
conta com programa de
coleta de pilhas e baterias?
As pilhas e baterias de uso
doméstico apresentam um grande
perigo quando descartadas incorretamente. É por isso, que a Prefeitura
de Iperó por meio da GREEN Eletron
- uma associação sem fins lucrativos,
criada exclusivamente para coordenar operações de logística reversa
de pilhas e baterias, desenvolveram
pontos fixos para o descarte correto
desses materiais em Iperó.
Então, se você tem pilhas e/ou
baterias sem utilidade, faça o descarte correto nos pontos iniciais de
coleta - Paço Municipal (Av. Santa
Cruz, 355, Jardim Santa Cruz), Serat
(Rua Pedro Rezende de Almeida, 25,
Jardim Joseli) ou Subprefeitura (Avenida José Rocha, 20, Jardim Mariita).

Além desses locais, ao longo
do programa novos pontos serão
espalhados por toda a cidade,
garantindo que toda a população
tenha acesso aos descarte correto
das pilhas e baterias.
Mas, atenção: fique atento(a)
as pilhas e baterias que podem
ser descartadas nestes pontos baterias portáteis, pilhas alcalinas,
pilhas recarregáveis, pilhas comuns
de zinco-manganês É importante
lembrar que não são recolhidas baterias de Lítio, como por exemplo,
a bateria de celular.
O descarte correto é um benefício para a sua saúde e para o
meio ambiente. Procure o ponto de
coleta mais perto de você! ■
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ELMI celebra o 1º “Halloween” e “Dia
de Los Muertos”
De maneira lúcida e com
muita diversão, no último dia
31 de outubro, a Escola de
Línguas Municipal de Iperó ELMI - desenvolveu atividades
para celebrar o “Halloween”
e “Dia de Los Muertos”.
Além dos enfeites que facilmente podiam ser percebidos
por quem passou pelo local,
a ELMI também desenvolveu
durante toda semana atividades voltadas a propagar as
culturas espanhola e inglesa
para cerca de 180 alunos. E,
no dia 31, as atividades incluíram também a visita dos alunos pelo bairro e comércio local com a brincadeira “Doces
ou Travessuras”, atividade que

foi finalizada com lanches e doces
disponibilizados na própria escola.
Para o prefeito celebrar a tradição
de outras culturas é enriquecedor.
“A integração com a comunidade
e o comércio local são muito positivas. Agradecemos a todos aqueles
que abriram as portas aos nossos
alunos e que contribuíram para a
celebração dessa data e propagação da cultura estrangeira. Para
os alunos e seus familiares, certamente, é uma experiência nova.”.
Halloween - Dia das Bruxas
O termo tem origem na expressão em inglês “All Hallow’s Eve”
(Véspera de Todos os Santos),
por ser comemorado um dia

antes do feriado de 1º de novembro.
A cultura de celebração
do Halloween é muito forte nos
Estados Unidos. Com o tempo, o
feriado ganhou popularidade e
hoje é comemorado, ainda que em
menor escala, em grande parte do
mundo.
Dia de Los Muertos - Dia dos Mortos
No México, o Dia dos Mortos é
uma celebração de origem indígena, que honra os falecidos no
dia 2 de novembro. Começa no
dia 31 de outubro e coincide com
as tradições católicas do Dia dos
Fiéis Defuntos e o Dia de Todos os
Santos. Além do México, também
é celebrada em outros países. ■’

Escoteiros iperoenses
participam de aula de
primeiros socorros
O grupo de Escoteiros Moripan, que conta com o apoio da
Prefeitura através da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes, participou no último sábado
(26) de uma aula sobre primeiros
socorros no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, em Boituva.
Com a aula, os alunos adquiriram
conhecimentos práticos e teóricos
sobre os primeiros socorros, que
são procedimentos simples de atendimento às vítimas de acidentes,
com o intuito evitar o agravamento
do quadro no qual a pessoa se
encontra até a chegada de um
atendimento médico especializado.
Vanessa Ferraz de Albuquerque,
chefe do Grupo Moripan, contou
sobre a experiência dos alunos na
aula. “Os alunos adoraram a experiência, tiraram dúvidas e aprenderam na prática sobre os primeiros

socorros. Nós buscamos mostrar
novidades à eles, contribuindo
para o aprendizado e apresentando
como são algumas profissões”.
Grupo de Escoteiros Moripan
Entre lobinhos, escoteiros, pioneiros e sêniores, o grupo, formado
por cerca de 20 participantes, realiza suas atividades todos os sábados
no Ginásio de Esportes Dito Bom. A
turma, composta por crianças de 6
anos até adultos com mais de 40,
é coordenada pelo experiente Paschoal Silva – escoteiro há 50 anos.
Quem tiver interesse, pode
assistir e participar das atividades
que acontecem todos os sábados,
das 14h30 às 17h, no Ginásio de
Esportes Benedito Romualdo de
Godois – localizado na Av. Luíza
Rosas Sartorelli, 70, Narita Park.
Sempre alerta!■

