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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Nos termos do Artigo 258 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iperó, e do Artigo 48 §
único da Lei de Responsabilidade
Fiscal, faço saber que encontra-se em tramitação nesta Casa de
Leis o Projeto de Lei do Executivo
n.º004/2020 – “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução
da Lei Orçamentária do Município
para o exercício de 2021 e dá outras providências”.
Iperó, 30 de julho de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
PORTARIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria Nº 006/20 - Concede,
nos termos do artigo 96 e seguintes do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Iperó,
Lei n.º 19/1992, à funcionária
Marileia Rosa Guimarães Pessoa,
RG: 44.667.467-9 (Almoxarife),
referência “E”, 15 (quinze) dias,
em gozo, de licença-prêmio, referente ao quinquênio do período de 26/08/2013 a 25/08/2018,
considerando como termo inicial
a data de 04/08/2020 termo final
18/08/2020.
Portaria n.º 006/2020 - Publicadas
e registradas nesta secretaria em
04 de agosto 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 3/2020

A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social,
CONVOCA o candidato abaixo relacionado para comparecimento às repartições
municipais para fins de provimento de
cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do
Edital de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP
DATA: 11.08.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL- Classificado de nº 01º.

“Dispõe sobre a Convocação de
Conselheiro Tutelar Suplente Eleito
para apresentação da documentação necessária a diplomação e posse
do cargo eletivo e dá outras providências. ”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Federal 8.069/90; e
CONSIDERANDO o processo de escolha para provimento dos cargos
de Conselheiros e Conselheiras Tutelares do município de Iperó;
CONSIDERANDO o resultado da
eleição realizada no dia 06 de outubro de 2019;
CONSIDERANDO a manifestação do
Conselheiro Tutelar eleito Anderson
Fernando Almeida acerca de pedido
de afastamento para concorrer às
eleições 2020;
RESOLVE
Art. 1º. Fica convocado o candidato eleito classificado em 8º lugar
na lista de suplentes para assumir
o cargo eletivo de CONSELHEIRO
TUTELAR do Município de Iperó-SP.
Art. 2º. O candidato convocado deverá comparecer ao Paço Municipal no dia 10 de agosto de 2020,
no período compreendido entre 8
e 12 horas, na Divisão de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de
Iperó, localizado na Avenida Santa
Cruz, nº 355, Jardim Santa Cruz,
munidos da documentação constante do anexo I deste Edital.
Art. 3º. A documentação deverá
ser apresentada para fins de verificação do preenchimento dos requisitos do Edital de Eleição e da
legislação que rege a função de
Conselheiro Tutelar a fim de garantir a diplomação e assunção do
cargo dos candidatos eleitos como
titulares, observada a ordem de classificação do processo de eleição.
Art. 4º. O não comparecimento do
candidato convocado ou a ausência
de preenchimento dos requisitos
legais será considerado como desistência e autorizará a convocação dos
suplentes, observada a ordem de
classificação do processo eleitoral.
Art. 5º. O Anexo I faz parte integrante deste Edital.
Art. 6º. Os casos omissos ou não
previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, ad referendum, do CMDCA.

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, 06 de agosto de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social

Iperó, 06 de agosto de 2020.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente
CMDCA
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Iperó avança para a FASE AMARELA
O Governo do Estado de
São Paulo divulgou nesta sexta-feira (07), a nova classificação
de etapas de flexibilização.
Todas as cidades do Departamento Regional de Saúde
(DRS) de Sorocaba, que estava na fase laranja (a segunda
mais restritiva), poderão adotar

medidas da fase AMARELA a partir
da próxima segunda-feira (10).
A fase permite a abertura do
comércio por seis horas diárias e
amplia a capacidade de atendimento de 20% para 40%. Além disso,
libera o funcionamento de salões
de beleza, bares, lanchonetes,
restaurantes, academias, entre

outros estabelecimentos. Diversas
restrições e medidas de segurança deverão obrigatoriamente ser
adotadas.
Na próxima segunda-feira (10),
a Prefeitura vai divulgar um novo
decreto com todas as informações
necessárias. Acompanhe nossas
páginas oficiais.■

INFRAESTRUTURA
AGOSTO
DOURADO
INFRAESTRUTURA

Estamos no mês
dedicado ao incentivo do
aleitamento materno
O Agosto Dourado foi criado
para conscientizar sobre a necessidade da amamentação exclusiva
até os 6 meses de idade. O leite materno é rico em proteínas,
vitaminas, anticorpos, gorduras e
água, além de ser essencial para o
bom desenvolvimento da criança,
não sendo necessário comer ou
beber mais nada durante esse período, pois nele há tudo o que o bebê
necessita.

A prática de amamentar gera
impactos positivos nos futuros
relacionamentos interpessoais do
bebê, melhora suas condições psicomotoras e proporciona diversos
benefícios também para a mãe. Segundo o Ministério da Saúde, o leite
materno é o único que combate
infecções, protege a criança contra
bactérias e vírus, e evita diarreia.
Amamentar é vida. Estamos
juntos pela amamentação!■

INFRAESTRUTURACOVID-19
ENFRENTAMENTO
INFRAESTRUTURA

Prefeitura segue com
higienização de vias
públicas e locais de
grande circulação
Pela vigésima semana consecutiva a Prefeitura de Iperó, em
parceria com a Sabesp, realizou o
serviço de higienização do município.
A ação aconteceu na última quinta
(06) e sexta-feira (07), pulverizando com uma solução de água e hi
poclorito 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.■

