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ATOS OFICIAIS
ATO DO PRESIDENTE N.º 001/2020.

ATO DA MESA DIRETORA N.º 002/2020.

O Presidente da Câmara Municipal de
Iperó, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, em especial em observância
ao artigo 26,I, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa de Leis faz saber que:
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial
da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
razão da Infecção Humana pelo no Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria n.º188/GM/MS,
de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em razão da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);
Considerando, que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins
de prevenção à infecção e propagação
do Coronavírus (COVID-19), no âmbito
da Câmara Municipal de Iperó;
RESOLVE:
Artigo 1.º - O presente Ato dispõe sobre
os procedimentos e regras para fins de
prevenção à infecção e propagação do
Coronavírus (COVID-19), no âmbito da
Câmara Municipal de Iperó, que vigorarão a partir de 16 de março de 2020.
Artigo 2.º - Nas dependências da Câmara Municipal de Iperó, fica suspensa
a realização de eventos coletivos a partir
de 13/03/2020, restringindo as atividades legislativas do Plenário, ao mínimo
de servidores do Poder Legislativo e a Imprensa, visto que há transmissão online
das Sessões.
Parágrafo único – A suspensão de que
trata este artigo, abrange as Sessões Solenes, entregas de homenagens, além
da utilização das dependências desta
Casa de Leis por terceiros para quaisquer outros fins, tais como palestras,
cursos, eventos de homenagens, etc.
Artigo 3.º - A Câmara poderá adotar
outras medidas administrativas necessárias ao cumprimento deste Ato, inclusive
mediante redução temporária do quantitativo de pessoas que podem permanecer simultaneamente no ambiente de
uso coletivo desta Casa de Leis.
Artigo 4.º - Este ATO entrará em vigor
na data de sua publicação.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1.º - O valor do crédito alimentação,
instituído pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 78/2013 e suas posteriores alterações,
pago juntamente com os vencimentos dos
funcionários da Câmara Municipal de Iperó, a
partir do mês de março de 2020, passará a ser
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste ato
correrão por conta de dotação orçamentária
própria, suplementada, se necessário.
Artigo 3.º - Este ato entrará em vigor na data
de sua publicação, surtindo efeitos a partir de
1.º de março de 2020, revogando as disposições em contrário, em especial o Ato da Mesa
Diretora n.º 001/2018.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira”
em 16 de março de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santo Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fatima Azevedo
1.ª Secretária 		
Alysson Alessandro de Barros
2.º Secretário
AUMENTO DE DESPESA OBRIGATÓRIA
DE CARÁTER CONTINUADO
Poder Legislativo (Lei Complementar nº
101/2000, art. 17, combinado com art. 16, I)
I.Impacto orçamentário/financeiro (LRF, art. 16, I):

II. Impacto do aumento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida (LRF,
art. 20, III):

Demonstração da origem dos recursos para
seu custeio (art. 17, § 1º, da LRF).
Declaramos que o acréscimo de despesa com
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira” pessoal decorrente reforma administrativa do
em 16 de março de 2020.
Poder Legislativo no Município de Iperó será
custeado com recursos provenientes do próLuis Fernando Paula Leite
prio orçamento.
Presidente
III. Compatibilização com o Plano Plurianual, a
Publicado e registrado nesta secretaria Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento
em 13 de março de 2020.
Anual (LRF, art. 17, § 4º).

PORTARIA No 63, DE 16 DE
MARÇO DE 2020,
INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DA
SERVIDORA A.L.P.S.F, para apurar os
fatos apresentados no Processo Administrativo sob no 002/2020, pois,
supostamente ter a servidora descumprido os deveres impostos aos servidores, em especial, aos Art. 165, IX, 177,
“Caput”, 175, II, 169, IV.
Declaramos, para fins de atender ao
disposto no artigo 16, inciso II, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que o aumento da despesa, em exame, tem
compatibilidade com o Plano Plurianual 2017-2020, Lei Municipal nº 935,
de 23 de novembro de 2017, assim
como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei Municipal nº
961 de 27 de novembro de 2019, pois
que estão de conformidade com as
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos em ambos os diplomas
legais.
Quanto ao Orçamento do exercício
corrente, não haverá necessidade de
se promover uma adequação orçamentária, para fazer face ao aumento
de despesa provocado com a reforma
administrativa,
Iperó, em 13 de março de 2020.

Fixando o prazo de 60 (sessenta) dias
para a conclusão dos trabalhos de
apuração e designando a COMISSÃO
PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, já estabelecida por meio da Portaria no 63, de 16
de Março de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria
em 18 de Março de 2020.
Joyce Helen Simão
Secretária de Governo
CONCURSO PÚBLICO N.º 002.2020
EDITAL DE SUSPENSÃO
DA PROVA OBJETIVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas
por Lei, tendo como embasamento
as novas orientações da Organização
Mundial da Saúde, do Ministério da
Saúde e dos demais órgãos, referente
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
ao Covid-19, conhecido popularmente como Coronavírus, torna público
EXTRATO DO CONTRATO
para conhecimento dos interessados,
N.º 002/2020
a SUSPENSÃO da aplicação das provas objetivas do CONCURSO PÚBLICO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL N.º 002.2020, com data prevista para
DE IPERÓ
o dia 29 de março de 2020 (dominCONTRATADA: CLIMET – CLINICA go), por prazo indeterminado, afim
MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO de preservar a saúde dos candidatos
S/S LTDA
e demais participantes envolvidos na
MODALIDADE: Inexigibilidade
realização do certame.
n.º 001/2020 – Processo nº 009/2020
OBJETO: Execução de serviços de me- Torna público ainda, que nova data
dicina do trabalho.
será agendada oportunamente, tão
ASSINATURA: 05/03/2020
logo seja normalizada a situação relaVIGÊNCIA: 12 meses
tiva à pandemia do Coronavírus.
VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (novecentos reais)
Iperó, 18 de março de 2020.
....................................
Contadora
...................................
Presidente da Câmara

Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
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CONCURSO PÚBLICO N.º 003.2020
EDITAL DE SUSPENSÃO
DA PROVA OBJETIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, tendo como
embasamento as novas orientações da Organização Mundial da
Saúde, do Ministério da Saúde e
dos demais órgãos, referente ao
Covid-19, conhecido popularmente como Coronavírus, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da aplicação
das provas objetivas do CONCURSO PÚBLICO N.º 003.2020, com
data prevista para o dia 29 de março de 2020 (domingo), por prazo
indeterminado, afim de preservar
a saúde dos candidatos e demais
participantes envolvidos na realização do certame.
Torna público ainda, que nova
data será agendada oportunamente, tão logo seja normalizada
a situação relativa à pandemia do
Coronavírus.
Iperó, 18 de março de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO N.º 004.2020
EDITAL DE SUSPENSÃO
DA PROVA OBJETIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, tendo como
embasamento as novas orientações da Organização Mundial da
Saúde, do Ministério da Saúde e
dos demais órgãos, referente ao
Covid-19, conhecido popularmente como Coronavírus, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da aplicação
das provas objetivas do CONCURSO PÚBLICO N.º 004.2020, com
data prevista para o dia 29 de março de 2020 (domingo), por prazo
indeterminado, afim de preservar
a saúde dos candidatos e demais
participantes envolvidos na realização do certame.
Torna público ainda, que nova
data será agendada oportunamente, tão logo seja normalizada
a situação relativa à pandemia do
Coronavírus.
Iperó, 18 de março de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 1.989, DE 16 DE
MARÇO DE 2020.
“Constitui o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19,
dispõe sobre medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio
pelo COVID-19 e dá outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as orientações contidas
no Decreto Estadual nº 64.862 de 13 de
Março de 2020, bem como, as recomendações do Ministério da Saúde;
Considerando a eminente existência de
pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da
Saúde;
Considerando a necessidade de conter a
propagação e transmissão do COVID-19
e preservar a saúde pública no município
de Iperó;
Considerando as providências já adotadas por meio do Decreto Municipal nº
1.988, de 13 de março de 2020 que
suspendeu a realização dos eventos em
comemoração ao aniversário da cidade e
a reunião realizada no dia 16 de março
de 2020, na sede da Prefeitura Municipal, onde foram discutidas e deliberadas
ações preventivas de enfrentamento ao
vírus;
DECRETA
Art. 1º. Fica criado o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, no
município de Iperó, com a finalidade
de estabelecer, implementar e divulgar
ações preventivas de combate à transmissão do vírus, assim composta pelos
seguintes membros:
I - Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Eli Teles Junior
Suplente: Paula de Freitas Borges Rodrigues
II - Vigilância Epidemiológica
Titular: Flávia Carraro Zopi
Suplente: Zelino Khalil de Queiroz
III - Vigilância Sanitária
Titular: Bruno Correa
Suplente: Cintia Correa Leite
IV - Rede de Urgência e Emergência
Titular: Ana Paula Batista
Suplente: Magda Aparecida Codogno
Postigo Castro
V - Atenção Básica em Saúde
Titular: Cintia Camargo da Silva
Suplente: Gilce Maria Vida Aparecido
VI - Assistência Farmacêutica
Titular: Fanny Goda
Suplente: Jaqueline Alves Sebastião
VII – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Tarcilla Mirele Quirino de Freitas
Nicomedes
Suplente: Jemina Domingues dos Santos
VIII - Secretaria da Educação, Cultura
e Esportes
Titular: Andréia Aparecida Arato Rocha
de Camargo
Suplente: Valéria Aparecida Américo
Correa
IX - Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo
Titular: Luiz Alberto Antunes Popst
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Suplente: Thamiris Rodrigues Meireles
em casa, tendo ou não condições de
X - Secretaria de Obras
desenvolver suas atividades em casa,
Titular: Eduardo Kenji Monteiro de Souza
excetuados os servidores da área de
Suplente: Junia de Oliveira Rocha
saúde e segurança pública.
XI - Secretária de Planejamento e Desen- Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor
volvimento
na data de sua publicação, revogadas
Titular: Paulo Henrique Silveira Fagundes
as disposições em contrário.
Suplente: Jéssica Fernanda Nava de Camargo
XII - Secretaria de Transportes e Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Municipais
16 DE MARÇO DE 2020.
Titular: Agnaldo Aires de Barros
Suplente: Alexandre Rodrigues Alamino
VANDERLEI POLIZELI
XIII - Divisão de Compras e Licitações:
Prefeito Municipal
Titular: Cássia Souza de Mello
Suplente: Ana Neuma Vieira Santiago
Publicada nesta Secretaria, em
XIV - Assessoria de Relações Públicas
16 de março de 2020.
Titular: Amanda Humer Eid
Suplente: Joyce Helen Simão
JOYCE HELEN SIMÃO
Art. 2º. O Comitê de Prevenção e EnfrentaSecretária de Governo
mento ao coronavírus, será estabelecido na
sede da Secretaria Municipal da Saúde, com
o fim específico de avaliar e articular as ações
DECRETO Nº 1.990, DE 18 DE
para o enfrentamento do vírus.
MARÇO DE 2020.
Parágrafo único. O Comitê será responsável pela apresentação, nos próximos dias, de “Dispõe sobre novas medidas tempoboletins diários, às 10 e 16 horas, contendo rárias e emergenciais de prevenção de
dados atualizados sobre ações no Município contágio pelo COVID-19 e dá outras
de Iperó.
providências”.
Art. 3º. Ficam adotadas, de imediato, sem VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Muprejuízo de outras que vierem a ser propos- nicípio de Iperó, Estado de São Paulo,
tas, as seguintes medidas:
no uso de suas atribuições legais,
I - Escolas Municipais: A presença dos alu- Considerando as recomendações do
nos do Ensino Fundamental (incluindo EJA Ministério da Saúde e as orientações
e parcerias com ETEC, Uniararas e Univesp) do Governo do Estado diante da exisserá facultativa a partir de 16/03/2020 e, as tência de pandemia do COVID-19, nos
aulas serão suspensas, por tempo indetermi- termos declarados pela Organização
nado, a partir de 23/03/2020;
Mundial da Saúde;
II - Centros de Educação Infantil: A pre- Considerando a necessidade de dar
sença de alunos será facultativa, por tempo continuidade às ações e medidas de
indeterminado, situação que será avaliada contenção à propagação e transmissemanalmente;
são do COVID-19 e à preservação
III - Programas de saúde e com idosos: Sus- da saúde pública no município, bem
pensas todas as atividades dos grupos de como, atuando com bom senso, conssaúde (hiperdia, gestantes, etc) e grupos de ciência e responsabilidade na adoção
idosos, como Ceconti e Viva Melhor Idade, de tais medidas;
por tempo indeterminado, salvo os grupos Considerando as novas orientações
do CAPS que manterão as atividades nor- e recomendações das autoridades de
mais, à partir do dia 16/03/2020;
saúde e a necessidade de revisão diária
IV - Projeto culturais, sócio educacionais, das medidas já adotadas pela adminisesportivos e de turismo: Suspensas todas as tração municipal;
atividades relativas aos segmentos de cultura,
DECRETA
sócio educacional, esportivo e de turismo, in- Art. 1º. Ficam adotadas, de imediato,
clusive, no Centro de Balonismo, por tempo sem prejuízo de outras que vierem a
indeterminado, à partir do dia 16/03/2020; ser propostas, as seguintes medidas:
V - Escola de Línguas Municipal de Ipe- I - Centros de Educação Infantil: A
ró (ELMI): Suspensas todas as atividades, presença de alunos será facultativa no
por tempo indeterminado, à partir do dia período de 17 até 20 de março e, a
16/03/2020;
partir de 23 de março, as atividades
VI - Projetos e programas do Fundo Social serão suspensas, por tempo indeterde Solidariedade: Suspensas todas as ativi- minado;
dades, cursos e oficinas de qualificação e ge- II - Posto Eleitoral de Iperó, Ordem
ração de renda, por tempo indeterminado, à dos Advogados do Brasil (OAB Subpartir do dia 16/03/2020;
secção Boituva) e Unidade Avançada
VII – Biblioteca Municipal: Suspensas todas de Atendimento Judiciário (UAAJ):
as atividades, cursos e oficinas de qualifica- Atividades de atendimento, prazos
ção e geração de renda, por tempo indeter- e audiências ficam suspensas por 30
minado, à partir do dia 16/03/2020;
dias, contados do dia 16 de março de
VIII - Eventos públicos: Ficam suspensos, 2020, conforme comunicado dos órtemporariamente, a partir de 16/03/2020, gãos envolvidos;
todos os eventos públicos e/ou privados, III - Concurso Público: Ficam suspenrealizados pela Prefeitura de Iperó ou que sas as provas objetivas agendadas para
dependam de sua autorização e que gerem o dia 29 de março de 2020 relativas
concentração de pessoas.
aos Concursos Públicos sob nº 2, 3 e
Art. 4º. Fica recomendado às entidades so- 4/2020. Nova data será agendada e
ciais a suspensão de suas atividades pelo pra- devidamente publicada;
zo de até 30 (trinta) dias.
IV - Consultas e Exames de Saúde
Art. 5º. Os servidores com mais de 60 (ses- fora do Município de Iperó: As consenta) anos de idade deverão permanecer sultas e exames já agendados estão

mantidos.Caso os pacientes pretendam
o reagendamento devem manter contato com a Secretaria de Saúde, com
antecedência de 4 (quatro) dias, para as
providências necessárias;
V - Serviços de manutenção e zeladoria: Permanecem inalterados na forma
de prestação já realizada pelas empresas
terceirizadas que já tem horários diferenciados.
VI - Servidores públicos com mais de
60 anos da Secretaria de Saúde: Fica
facultada a dispensa dos servidores com
mais de 60 (sessenta) anos de idade, lotados na Secretaria de Saúde;
VII - Servidores gestantes e portadores de doenças crônicas: Poderão ser
dispensados os servidores que realizam
serviços externos e de atendimento ao
público, mediante a apresentação de
carta com recomendação médica;
VIII - Servidores lotados nas Escolas
Municipais, Centros de Educação Infantil e Projetos Sócio Educacionais:
Considerando a dispensa dos alunos e o
fechamento das unidades, ficam dispensados do serviço a partir de 23 de março de 2020. Os gestores das unidades
deverão realizar, mediante trabalho em
casa, os serviços voltados à prestações
de contas e ao cumprimento de prazos,
conforme orientação da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes.
IX - Servidores lotados nos setores administrativos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Polo Cultural
e Complexo Dito Bom): Terão a jornada
de trabalho reduzida para o período das
8 às 14 horas a partir de 19 de março de
2020. A jornada de trabalho será ininterrupta;
X - Servidores lotados no Paço Municipal e nas Secretarias de Administração
e Finanças, Assistência e Desenvolvimento Social, Governo, Meio Rural,
Ambiente e Turismo, Obras, Planejamento e Desenvolvimento e Transportes e Serviços Municipais: Terão a
jornada de trabalho reduzida para o período das 8 às 14 horas a partir de 19 de
março de 2020. A jornada de trabalho
será ininterrupta;
XI - Servidores lotados nos serviços
descentralizados (Acessa São Paulo,
Banco do Povo Paulista, Junta Militar,
SEBRAE, PAT, Procon e Fundo Social
de Solidariedade): Terão a jornada de
trabalho reduzida para o período das 8
às 14 horas a partir de 19 de março de
2020. A jornada de trabalho será ininterrupta;
XII - Conselho Tutelar: Terão a jornada
de trabalho reduzida para o período das
8 às 14 horas a partir de 19 de março de
2020. A jornada de trabalho será ininterrupta. Demais atendimentos serão realizados em regime de plantão;
XIII - Servidores lotados na Secretaria de Saúde (CAPS, Central de Vagas,
Centro de Especialidades, EMAD, Farmácia Municipal, Pronto Atendimento,
Secretaria de Saúde, SAMU, Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Sanitária e
UBS) e na Guarda Civil Municipal: Manterão a jornada de trabalho regular. Casos isolados e específicos serão definidos
pelos gestores da pasta;
XIV - Estagiários: Acompanharão o ho-
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rário de funcionamento do setor em que
desenvolvem suas atividades a partir de
19 de março de 2020.
Art. 2º. Os servidores dispensados dos
serviços, total ou parcialmente, poderão
ser convocados ao trabalho, conforme
necessidade do serviço a fim de evitar o
comprometimento dos serviços prestados à população.
Art. 3º. Os atendimentos nas unidades e
equipamentos de saúde serão realizados
normalmente e regulados pela Secretaria de Saúde, conforme recomendações
dos órgãos de saúde e adequações que
forem necessárias.
Art. 4º. Os munícipes que tenham acesso à internet e aplicativos de celulares,
caso prefiram, poderão formalizar solicitações, sugestões e pedidos por meio
do site da Prefeitura de Iperó (- https://
portalweb.sistemas4r.com.br/), Fale Conosco (http://www.ipero.sp.gov.br/fale-conosco/) ou pelo aplicativo ou site do
E-Ouve (ipero.eouve.com.br).
Art. 5º. As medidas necessárias à contenção da propagação e transmissão
do COVID-19 e à preservação da saúde
pública no município serão analisadas,
alteradas, ampliadas e revistas, sempre
que necessário, até que a normalidade
se restabeleça.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
18 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 18 de março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde, comunica a convocação para o provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 24.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Classificados do nº 1º
ao 14º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada
dos originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de
identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de
vagas somente escolherão em caso do não comparecimento
ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 20 de março de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

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- Avenida Santa Cruz, 355Jardim Santa Cruz– Iperó-SP
DATA: 25.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ED. FÍSICA - Classificado de nº 04º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA - Classificado de nº 01º.
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, 20 de março de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde, comunica a convocação para o provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 24.03.2020 - HORÁRIO: 11h00min
CARGO: MOTORISTA - Classificados do nº 1º ao 8º.
CARGO: SERVIÇOS GERAIS - Classificados do nº 1º ao 5º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada
dos originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de
identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de
vagas somente escolherão em caso do não comparecimento
ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 20 de março de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 023/20 - Revoga a Portaria
n.º 21/2020.
Portaria Nº 024/20 – Concede férias a
funcionária Mariane Maritça Arruda da
Silva, RG: 42.889.342-9 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de
23/03/2020 à 06/04/2020.
Portaria Nº 025/20 – Concede férias
a funcionária Giane de Souza, RG:
50.086.024-5 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 23/03/2020
à 06/04/2020.
Portaria n.º 023/2020 - Publicada e registrada nesta secretaria em 16 de março de 2020.
Portarias n.º 024 e 25/2020 - Publicadas
e registradas nesta secretaria em 20 de
março de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
PORTARIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria Nº 003/20 – Concede, nos termos do artigo 96 e seguintes do Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município
de Iperó, Lei n.º 19/1992, à funcionária
Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0
(Agente de Comunicação), referência
“H - 2”, 15 (quinze) dias, em gozo, de
licença-prêmio, referente ao quinquênio
2014/2019, considerando como termo
inicial a data de 26/03/2020 termo final
09/04/2020, concedendo-se oportunamente o restante dos dias.
Portaria n.º 003/2020 - Publicada e registrada nesta secretaria em 20 de março de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1.ª Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2.º Secretário
ATO DO PRESIDENTE N.º 002/2020.
O Presidente da Câmara Municipal de
Iperó, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, em especial em observância
ao artigo 26, I, alínea “a” do Regimento
Interno desta Casa de Leis faz saber que:
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial
da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
razão da Infecção Humana pelo no Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria n.º188/GM/MS,
de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em razão da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);
Considerando, que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins
de prevenção à infecção e propagação
do Coronavírus (COVID-19), no âmbito
da Câmara Municipal de Iperó;
RESOLVE:
Artigo 1.º - Serão adotadas as seguintes
medidas complementares as já estabelecidas no Ato do Presidente 001/2020,
como forma de enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) a partir do dia
23/03/2020, por tempo indeterminado.
I – O expediente na Câmara Municipal
de Iperó iniciar-se-á às 8h, sendo encerrado às 12h;
II – Fica suspenso o atendimento presencial à população no prédio da Câmara por servidores e/ou Vereadores por
tempo indeterminado, permanecendo o
atendimento pelos canais de comunicação: e-mail, telefone fixo e whatsapp;
III – Os servidores durante o expediente
reduzido cumprirão sua jornada, e qualquer saída deverá ser justificada e autorizada;
IV – As viagens de servidores e Vereadores a serviço do Município de Iperó estão
suspensas;
V – Poderão ser dispensados os servidores portadores de doenças crônicas, mediante apresentação de carta com recomendação médica;
VI – A entrada nas Sessões são permitidas apenas aos vereadores, profissionais
da imprensa e funcionários que atuam
diretamente na organização da sessão.
O público em geral deverá acompanhar
as discussões em casa pela internet.
VII – Durante o período de vigência do
ato, as inscrições de oradores para o
uso da Tribuna são permitidas, exclusivamente pelos meios de comunicação
online, designados ao fim deste ato, no
entanto, seguirão o disposto no artigo
274, III do Regimento Interno, e serão
notificados para o uso, quando as atividades Legislativas retomarem a sua normalidade.
Artigo 2.º - Os servidores dispensados
dos serviços, total ou parcialmente, poderão ser convocados ao trabalho, conforme necessidade do serviço a fim de
evitar o comprometimento dos serviços
prestados à população.
Artigo 3.º - Este ATO entrará em vigor
na data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira”
em 20 de março de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Nossos meios de comunicação:
Telefone: (15)3266-3446 / 3266-1180
WhatsApp: (15) 3266-3446
E-mail: contato@camaraipero.sp.gov.br
comunicação@camaraipero.sp.gov.br
secretaria@camaraipero.sp.gov.br
Site: http://camaraipero.sp.gov.br/
Facebook:
https://pt-br.facebook.com/camaraipero/
Publicado e registrado nesta secretaria
em 20 de março de 2020.

20.03.2020 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

8 › JORNAL DE IPERÓ

21 DE MARÇO

Iperó comemora seus 55 anos de portas
abertas para o futuro
A cidade de Iperó
completa 55 anos de emancipação política-administrativa neste sábado (21). Ações
e conquistas importantes
marcam o aniversário da
cidade deste ano.
Dentre as ações importantes, estão as reformas dos
prédios públicos que sediam
projetos e serviços importantes na cidade. A Prefeitura
deve finalizar nos próximos
dias a reforma da nova sede
do projeto “Viva Melhor Idade”, que disponibiliza diversas atividades a centenas de
idosos do bairro de George
Oetterer. Em breve finaliza
também a reforma do Pronto
Atendimento Municipal, que
recebeu melhorias na parte
de infraestrutura, serviços
de implantação de climatização, instalação de mobiliário
novo, decoração de interiores, paisagismo e implantação de cantina externa no
formato “contêiner” com
banheiros - apesar da reforma, os serviços prestados
acontecem normalmente.
Outra iniciativa da Administração foi o planejamento
do fortalecimento de obras
para melhoria da infraestrutura urbana da cidade - após
o período de chuvas, todos
os bairros estão recebendo
reparos com a “Operação
Tapa-Buraco” e mutirão de
troca de lâmpadas queimadas. A Prefeitura também
deu início à instalação da
rede de esgoto no bairro
de Bacaetava, que deve em
breve receber o inicio do
funcionamento e garantirá
uma importante melhoria
saneamento básico.
Além dos serviços urbanos, Iperó recebe novos servidores públicos no decorrer
deste ano. No começo de
2020 foi realizada a primeira
fase do Concurso Público, já
a segunda fase com novas
vagas está acontecendo no
mês de março. Como presente para o funcionalismo,
o Executivo encaminhou
para votação do Legislativo
diversos projetos que representam melhorias como

aumento do número de beneficiados com vale alimentação (que
agora será estendido a todo funcionalismo independente do valor
do salário base), abono salarial,
fixação de data base, adequação
do valor da hora de trabalho de
algumas categorias e a redução da
jornada de trabalho do pessoal de
enfermagem (que acontecerá de
forma gradativa a fim de evitar o
comprometimento dos serviços).
No meio ambiente, o prefeito de
Iperó, Vanderlei Polizeli, e também
presidente do Ceriso (Consórcio de
Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba
e Médio Tietê) planeja a entrega
entre os meses de junho e julho
de 736 contêineres espalhados
por toda a cidade para auxílio do
armazenamento e a segregação
os resíduos sólidos urbanos gerados
pela população, adequando a coleta e minimizando a poluição difusa
nos recursos hídricos presentes nos
territórios do município. O projeto
contempla ao todo doze municípios
e tem um valor aproximado de R$ 6
milhões - em Iperó, o investimento
no projeto é de R$ 1.168.940.
Iperó também está sendo marcado por capacitações gratuitas em
diversas áreas disponibilizadas pelo
Fundo Social de Solidariedade. Os
cursos em áreas como culinária,
costura, barbearia moderna, pedreiro, entre diversas outras, capacitam centenas de iperoenses para a
geração de renda. Os cursos são ministrados na sede do Fundo Social
e na antiga Estação Ferroviária do
município, que dá funcionalidade e
vida em um espaço tão tradicional
e importante da cidade.
A regularização fundiária também
tem sido um importante marco nos
últimos anos em Iperó. No Distrito
Industrial, cerca de 40 industriais
terão as escrituras - o processo
está em fase de registro, com
previsão de entrega para o final de
março. O bairro Novo Horizonte
também passa por fase de registro,
aproximadamente 300 escrituras
serão entregues aos moradores
entre os meses de abril e maio.
Além de todas as ações citadas
acima, existe uma conquista que
promete melhorar a vida de mais de
4,5 mil iperoenses. Após 50 anos de
espera, o Supremo Tribunal Federal
(STF) julgou em definitivo a Ação Cível Originária (ACO) 158 e deu fim

à disputa de terras entre a União,
o Estado de São Paulo e particulares, no qual está incluída toda
área dos bairros Vileta e Alvorada.
O julgamento é um dos melhores
presentes que Iperó poderia receber
pelos seus 55 anos de emancipação.
Embora a atual gestão tenha realizado inúmeros investimentos na região,
ainda existem diversos problemas.
Agora, com o processo de regularização fundiária, é possível que melhorias, convênios e emendas sejam
buscadas para garantir qualidade
de vida aos moradores dos bairros.
Os esforços da atual gestão municipal não foram em vão e , apesar de
todas as dificuldades enfrentadas ao
longo dos anos, obtivemos êxito na
observância dos índices e limites legais
estabelecidos, bem como, realizamos
investimentos com recursos próprios
e verbas decorrentes de convênios
que ultrapassam o montante de R$
46 milhões de reais ao longo dos
últimos sete anos e que já somam R$
4,5 milhões em 2020 que tramitam
entre prefeitura e Caixa Federal para
liberação e execução ao longo do ano.
Tradicionais comemorações
As demais tradicionais atividades comemorativas que aconteceriam em
março e que foram suspensas por
conta do Covid-19 (novo Coronavírus)
- Iperó Fest 2020, Baile Rainha e Cowboy do Rodeio e Desfile Cívico, devem
ser reprogramadas após o controle da
pandemia. No momento, a Prefeitura
de Iperó segue com medidas preventivas conforme orientações do Ministério
da Saúde e Governo do Estado em
busca de proteger toda a população.
“Infelizmente, o aniversário de Iperó
este ano será diferente. Não faremos
comemorações e eventos tradicionais
precisaram ser adiados. Para os 55
Anos de Iperó, meus desejos são que
a cidade consiga superar mais este momento de dificuldade. Que cada munícipe colabore com nossas equipes de
saúde e siga nossas recomendações. O
isolamento social fará toda a diferença,
seguir as recomendações dos órgãos
de saúde pode reduzir os impactos do
vírus em nossa cidade, então, quanto
mais a população se conscientizar da
importância de ficar em casa neste
período, mais cedo teremos condições
de voltar a normalidade. Desejo saúde
à Iperó e que Deus possa abençoar
a todos nós, em especial, a todos
aqueles que estão empenhados e
trabalhando em prol de nossa população.”, declara o prefeito de Iperó.
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