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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 984, DE 27
DE JULHO DE 2020

PORTARIA DA MESA DIRETORA
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ

“Dispõe sobre a implantação do
“Programa Médico nas Creches” Portaria Nº 005/20 - Concede, nos
do Município de Iperó e dá outras termos do artigo 96 e seguintes
providências”.
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó, Lei
Autoria: João Antonio Domingues n.º 19/1992, à funcionária Gecildos Santos
da Eugenia de Oliveira Pinto, RG:
19.937.551-3
(Recepcionista),
VANDERLEI POLIZELI, no uso de referência “C-2”, 10 (dez) dias,
suas atribuições LEGAIS FAZ SABER em gozo, de licença-prêmio, refeQUE A C MARA MUNICIPAL APRO- rente ao quinquênio 2011/2016,
VOU E ELE SANCIONA E PROMUL- considerando como termo inicial
GA A SEGUINTE LEI:
a data de 03/08/2020 termo final 12/08/2020, concedendo-se
Art. 1º. Fica instituído no Município oportunamente o restante dos
de Iperó o Programa “Médico nas dias.
Creches” que funcionará como um
sistema de prevenção a doenças Portaria n.º 006/2020 - Publicainfantis por meio de atendimento das e registradas nesta secretaria
médico em todas as creches da em 29 de julho de
rede municipal.
2020.
Art. 2º. O programa deverá ser desenvolvido por uma equipe multidisLuis Fernando Paula Leite
ciplinar, constituída por um médico
Presidente
pediatra, uma enfermeira e uma
técnica de enfermagem, os quais
Benildo Santos Ribeiro
prestarão os seguintes serviços:
Vice-Presidente
Avaliação ponderal (peso e altura);
Atualização de vacinas;
Edvani de Fátima Azevedo
Orientações preventivas de diversas
1.ª Secretário
doenças;
Art. 3 º. Os atendimentos poderão Alysson Alessandro de Barros
ocorrer mensalmente, ou de acor2.º Secretário
do com a necessidade de cada creche, sendo programados em datas
específicas, devendo ser comunica- CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
dos com antecedência, a direção
das creches a serem visitadas.
Nos termos do Artigo 258 do ReParágrafo único: Deverão ser afi- gimento Interno da Câmara Muxados, nos murais das Unidades nicipal de Iperó, e do Artigo 48 §
Municipais de Educação Infantil, único da Lei de Responsabilidade
cartazes contendo dia e hora do Fiscal, faço saber que encontraatendimento para conhecimento -se em tramitação nesta Casa de
público.
Leis o Projeto de Lei do ExecutiArt. 4º. O Poder Executivo regula- vo n.º004/2020 – “Dispõe sobre
mentará a presente lei, determi- as diretrizes para elaboração e
nando os órgãos responsáveis pela execução da Lei Orçamentária
sua fiel execução.
do Município para o exercício de
Art. 5º. As despesas decorrentes 2021 e dá outras providências”.
com a execução da presente Lei
ocorrerão por conta de dotações
Iperó, 30 de julho de 2020.
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Luis Fernando Paula Leite
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na Presidente da Câmara Municipal
data da sua publicação.
de Iperó
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
27 DE JULHO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria em
27 de Julho de 2020.
PAULO HENRIQUE
SILVEIRA FAGUNDES
Secretário de Governo

Benildo Santos Ribeiro
Presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ

EMPRESA: 4R TECNOLOGIA DA INFORA Prefeitura de Iperó, por meio do Departa- MAÇÃO LTDA
mento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde, comunica a convocação para
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candida- MODALIDADE: Pregão n.º 001/2019
tos classificados nos termos do Edital de – Processo n.º 28/2019 – Contrato nº
Concurso Público n° 001/2019.
007/2020
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa OBJETO: 1º Termo Aditivo de ProrCruz, 355 – Jardim Santa Cruz
rogação do prazo de vigência e suDATA: 04.08.2020
pressão do valor global do Contrato
HORÁRIO: 09h30min
007/2020, originado do Pregão PreCARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Clas- sencial 001/2019 e Processo 008/2019
sificado de nº 30º.
– de Prestação de Serviços que fazem
entre si a Câmara Municipal de Iperó
Orientações:
e a empresa 4R Tecnologia da Informa1- Os candidatos deverão apresentar cópia ção Ltda.
acompanhada dos originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou Certificado DATA DO ADITAMENTO: 24/07/2020
acompanhado do respectivo Histórico Es- VALIDADE: 12 MESES
colar no momento da atribuição;
VALOR GLOBAL: R$ 108.240,00 ( Cen2- A escolha por procuração será feita me- to e oito mil, duzentos e quarenta reais)
diante entrega do respectivo instrumento
de mandato com firma reconhecida acomLuiz Fernando Paula Leite
panhado de cópias reprográficas do docuPresidente da Câmara Municipal
mento de identidade do procurador e do
de Iperó
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, 30 de julho de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EMPRESA: 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO -CISÃO DE
EMPRESAS
MODALIDADE: Pregão n.º 001/2019 – Processo n.º 28/2019 – Contrato nº 008/2019
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por
objeto, alterar, transferir e sub-rogar, da
Cindida/Sucedida para a Recpetora/Sucessora, em caráter irrevogável e irretratável,
todos os direitos e obrigações decorrentes
do contrato, substituindo a Cindida/Sucedida pela Receptora/Sucessora como prestadora dos serviços no contrato nº 008/2019
firmado com a Câmara Municipal.

Valéria Regina Matheus de Souza DATA DO ADITAMENTO: 24/05/2020
Relator da Comissão de Finanças VALIDADE: 2 MESES
VALOR GLOBAL: R$ 19.800,00 ( Dezenove
e Orçamento
mil e oitocentos reais).
Sergio Poli Simon
Luiz Fernando Paula Leite
Membro da Comissão de
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
Finanças e Orçamento
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SAÚDE

Prefeitura implementa Pronto
Atendimento com ala específica para
síndromes gripais

O local foi devidamente equipado e começou a funcionar
nesta sexta-feira (31)
A Prefeitura de Iperó,
através da Secretaria de Saúde,
implementou no Pronto Atendimento Municipal uma ala
específica para casos de síndromes gripais, que são pacientes
com quadro respiratório agudo,
caracterizado por pelo menos
dois sintomas que podem ser
decorrentes do Coronavírus,
portanto, de um potencial indivíduo infectado. O local foi devidamente equipado e começou a
funcionar nesta sexta-feira (31).
O espaço conta com leitos
para casos leves, moderados e
graves e realizará atendimento
em torno do acolhimento, análise clínica, notificação, coleta

de exames, observação médica e,
se necessário, atendimento de urgência e emergência até a transferência para o hospital de referência.
“O espaço que colocamos em
funcionamento também atende
uma solicitação da população que
agora conta com um serviço e equipe específica para esses casos, sem
contar os atendimentos que são
realizados nas unidades de saúde. A
ideia é que o paciente possa receber
o serviço total nesta ala, inclusive,
com a realização de testes caso a
pessoa já esteja no dia indicado
para realizar o exame. Nesta ala
temos instalados equipamentos
já adquiridos e outros como o
ventilador pulmonar e monitor que

chegarão nos próximos dias”,
explica a Secretária de Saúde..
A nova ala que está localizada
no Pronto Atendimento Municipal
funcionária 24h diárias, sendo
que no período entre 10h e 22h
o espaço conta com equipe reservada especificamente para realizar
os atendimentos de síndromes
gripais. Vale destacar que não
serão permitidos acompanhantes,
procurando garantir o isolamento
dos pacientes e evitar a propagação do vírus, sendo um espaço
somente de profissionais da saúde
e pacientes com sintomas gripais.
Em caso de sintomas, não espere, procure o Pronto Atendimento
imediatamente.■

SAÚDE

Higienização de vias públicas e locais
de grande circulação continua
As equipes percorreram o Centro, Bacaetava e George
Oetterer na última quinta e sexta-feira
Pela décima nona semana consecutiva a Prefeitura
de Iperó, em parceria com a
Sabesp, realizou o serviço de
higienização do município.
A ação aconteceu na última
quinta (30) e sexta-feira (31),
pulverizando com uma solução
de água e hipoclorito de sódio
diversos pontos da cidade a fim
de neutralizar a ação do vírus.

O processo de higienização
iniciou no fim de março e desde o
seu início as equipes percorrem o
Centro, Bacaetava e George Oetterer, fazendo a higienização das vias
públicas e pontos de maior circulação.
A ação é mais uma medida em
combate ao Covid-19. Faça sua
parte, saia de casa apenas para
o necessário, sempre utilizando
máscara. ■

INFRAESTRUTURA
ALISTAMENTO
MILITAR
INFRAESTRUTURA

Seleção Geral da Marinha
tem data alterada
Os jovens alistados no período de Julho de 2019 à Junho
de 2020 que iriam se apresentar
à Seleção Geral da Marinha nos
dias 03 e 04 de Agosto, tiveram
data de sua apresentação alterada.
A Junta Militar de Iperó informa
que as apresentações serão realizadas de 15 à 19 de Setembro. Sendo

assim os jovens deverão acompanhar seu alistamento por meio
do aplicativo Exército Brasileiro ou
no site: www.alistamento.eb.mil.br.
Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3266-1615 ou pelo
e-mail: sara.correa@ipero.sp.gov.
br.■

INFRAESTRUTURA
FSS
INFRAESTRUTURA

Fundo Social de
Solidariedade já produziu
mais de 11 mil máscaras
Com apoio de voluntárias a ação já
contemplou milhares de famílias
Com a determinação de uso
obrigatório de máscaras, o Fundo
Social de Solidariedade confeccionou,
com apoio de voluntárias da cidade,
mais de 11 mil máscaras de pano que
reforçaram as ações de prevenção
e combate ao Covid-19, como por
exemplo, distribuição de kits de alimentação e higiene, entrega de refeições aos alunos da rede municipal de
ensino, barreiras sanitárias e mutirão
casa a casa. Parte da produção foi
realizada com apoio das empresas
da cidade, Artefacto e Divinal, que
realizaram doações de tecidos para
a confecção das máscaras.

As máscaras também estão
disponíveis nos serviços do CRAS,
CREAS, Fundo Social e em todas as
Unidades de Saúde do município e
são entregues aos munícipes que
não tenham condições de efetuar
a compra.
Se você quiser contribuir com o
Fundo Social com doações ou ser
voluntário, você também pode. É
só entrar em contato com o Fundo
Social pelo telefone: 3266-1198.
Use máscara e não se esqueça,
saia de casa apenas quando necessário! Cuide-se e cuide daqueles
que você ama!■
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OBRAS

Rua Ipê em George Oetterer é
asfaltada
Nesta última quinta-feira
(30), as obras de pavimentação
realizadas na rua Ipê, no bairro
de George Oetterer, foram concluídas. A rua, que é uma travessa que liga à avenida Carlos Oetterer, recebeu aproximadamente
200 m² de massa asfáltica.
As obras realizadas no local

como sarjetas, guias e por fim a
pavimentação foram realizadas
com recursos do próprio município.
“A gente sabe quanto a população sofre sem os benefícios do
asfalto, e nossa administração está
fazendo um grande esforço para
poder atender os anseios da nossa
comunidade”, disse o prefeito.■

CULTURA

Liga Teatral de Iperó é selecionada
para Festival Internacional de Teatro
e Cinema Jovem
A Companhia Municipal
Liga Teatro recebeu, na última
sexta-feira (24) a notícia de terem sido selecionados para o 3º
Festival Internacional de Teatro
e Cinema Jovem da Argentina Activemos 2020, sendo o único
grupo escolhido para representar o Brasil em toda a história
do Festival.
Por conta das medidas de
combate ao COVID-19 e respeitando as regras de distanciamento social, a edição 2020 do

Festival será realizada por meio de
transmissão ao vivo em um canal
de TV argentino, sincronizado com
os meios oficiais do evento.
Antes de cada peça os apresentadores farão uma chamada de vídeo
com o grupo, que também será
transmitida ao vivo, realizando uma
entrevista sobre a peça, o grupo e
as avaliações dos jurados. A apresentação da Liga Teatral acontecerá
na próxima segunda-feira (3), às
19h45.
A premiação também acontecerá

nesse mesmo dia, a partir das 22h.
“A Liga Teatral e todos os alunos de Teatro do Projeto Cultura
em Ação mais uma vez agradecem todo o apoio e o cuidado de
toda a Prefeitura e do Departamento de Cultura para com
todos os integrantes, mas principalmente por acreditar na
arte e no nosso trabalho. Temos
orgulho em representar a cidade
de Iperó” comentou com emoção
a professora de teatro, Thailini
Rocha.■

INFRAESTRUTURA
LDO
INFRAESTRUTURA

Prefeitura disponibiliza
canal para envio de
propostas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias
2021
A Prefeitura de Iperó, através
da Secretaria de Administração e
Finanças, realiza anualmente audiências públicas, a fim de abrir espaço
aos munícipes sobre as principais
solicitações que gostariam que fossem atendidas e inseridas na Lei
de Diretrizes Orçamentarias - LDO
em relação ao planejamento
municipal. Neste ano, como não
há possibilidade de realizar audiências presenciais devido a
pandemia de Covid-19, a Prefeitura aderiu práticas digitais para
coleta de opiniões e sugestões.

Até a próxima segunda-feira
(27), os iperoenses interessados em
expressar suas sugestões podem
enviar suas propostas pelo e-Ouve
através do site (www.ipero.eouve.
com.br) ou aplicativo de celular, na
opção LDO 2021 - Assunto - Propostas. Importante frisar que neste
caso, as propostas enviadas devem
ser referentes ao planejamento
municipal, ou seja, onde você sugere investir os recursos públicos?
É simples, rápido e fácil. Sua opinião
é importante para a cidade, fale
conosco! ■

INFRAESTRUTURA
PREVENÇÃO
INFRAESTRUTURA

Você higieniza seus
alimentos quando chega
do Supermercado?
Desde o início da Pandemia, não é diferente.
novos hábitos de higiene se tornaram Confira algumas dicas essenciais
necessários e com nossos alimentos para manter o vírus longe de casa. ■
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