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ATOS OFICIAIS
COMUNICADO
A PREFEITURA DE IPERÓ, por meio do Departamento de Recursos Humanos, COMUNICA o(a) Sr(a) A.L.P.S.F., matrícula nº
11623:
Considerando o Relatório Final da Comissão Permanente de Processo administrativo Disciplinar, que apurou os fatos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 003/2020, instaurado através da
Portaria Interna Nº 63, de 16 de Março de
2020, que deliberou pela exoneração do(a)
servidor(ora);
Considerando ainda a decisão exarada
pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal que, com
base nos artigos 164, I, 165, IX, XIX, e 176,
caput da Lei Municipal nº 019 de 29 de
maio de 1992 (Estatuto dos Funcionários
Públicos), determinou a demissão do(a)
servidor(ora);
Fica
Vossa
Senhoria,
A.L.P.S.F.,
CIENTIFICADO(A) de sua EXONERAÇÃO
do cargo de Professor Titular de Ensino
Fundamental II - Geografia, a contar em 5
(cinco) dias (úteis) da publicação deste.
Por fim, caso entenda cabível e em observância aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, fica Vossa Senhoria
cientificado(a) que poderá interpor os recursos previstos na legislação municipal.

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Portaria Nº 057/20 – Conceder férias ao
funcionário Daniel Santos Gomes, RG:
28.438.839-7, (Chefe de Gabinete da Presidência) referência “K”, no período de
23/11/2020 à 12/12/2020.
Portaria Nº 058/20 – Conceder férias a
funcionária Marileia Rosa Guimarães Pessoa, RG: 44.667.467-9 (Almoxarife), referência “E”, no período de 02/12/2020 a
11/12/2020.
Portaria Nº 059/20 – Conceder férias a
funcionária Sr.ª Mariane Maritça Arruda
da Silva, RG: 42.889.342-9 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de
04/12/2020 a 18/12/2020.
Portaria Nº 060/20 - Conceder férias
a funcionária Paloma Gisele Biller, RG:
41.690.956-5 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 30/11/20 à
19/12/20.
Portaria Nº 061/20 - Conceder férias ao
funcionário Humberlito Santos de Almeida, RG: 26.687.665-1 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de
23/11/20 à 02/12/20.
Portaria Nº 062/20 - Conceder férias
a funcionária Jessica Elias Rolim, RG:
48.605.074-9 (Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 09/12/20 à
18/12/20.
Iperó, 19 de Novembro de 2020.
Portaria n.º 057/2020 - Publicada e regisDIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS trada nesta secretaria em 16 de novembro
de 2020.
Portarias n.ºs 058 e 059/2020 - Publicadas
ATO DA MESA DIRETORA N.º 004/2020 e registradas nesta secretaria em 17 de novembro de 2020.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Portarias n.ºs 060 a 062/2020 - Publicadas
Iperó, no uso de suas atribuições legais e e registradas nesta secretaria em 18 de novembro de 2020.
regimentais, faz saber que:
Artigo 1.º - Para o ano de 2020, a gratificação de natal dos servidores da Câmara
Municipal de Iperó, aludida no artigo 152
da Lei Municipal 019, de 29 de maio de
1.992, que “Disciplina o Regime Jurídico
dos Funcionários Públicos do Município de
Iperó”, será paga da seguinte forma:
I – 50% (cinquenta por cento) no
dia 27 de novembro;
II – 50 (cinquenta por cento) no
dia 15 de dezembro;
Artigo 2.º - As despesas decorrentes deste
ato correrão por conta de dotação própria,
suplementada, se necessário.
Artigo 3.º - Este ato entrará em vigor na
data de sua publicação.
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Com apoio da Prefeitura, projeto
da CPFL proporciona economia de
energia à população de baixa renda

Contêineres nas ruas de
Iperó - esclareça dúvidas
sobre a ação!

A empresa CPFL, com
apoio da Prefeitura de Iperó,
iniciou nesta semana o projeto
de Eficiência Energética que
beneficiária famílias da cidade.
O projeto tem como objetivo
substituir lâmpadas convencionais por modelos LED nas casas
das famílias de baixa renda,
além de instalar um sistema de
aquecimento solar de água.
Com a ação, as famílias devem
garantir mais economia na conta de energia, mais qualidade
na iluminação dos ambientes e
maior durabilidade do equipa-

A implantação de contêineres no
município busca otimizar a coleta dos
resíduos, tornando-as mais eficiente,
rápida e segura para os coletores,
além de maximizar o poder da coleta
seletiva.
Com a conteinerização, a deposição
final dos resíduos produzidos em casa
se torna mais prática. Isto porque os
resíduos podem ser depositados a
qualquer dia e hora nos contentores
dispostos nas ruas da cidade.
Mas, como foi feito o critério de
distribuição dos contentores nas
ruas dos bairros?
A distribuição dos contentores foi
orientada por uma empresa especialista neste tipo de prestação de
serviço, os locais os quais os mesmos
foram colocados foram previamente
estudados para atender a todos os
munícipes daquela área. Por isso é
importante não movê-los, pois pode
prejudicar os demais moradores da
área atendida.
É necessário dois contentores
por rua?
Os contentores foram distribuídos
em duplas, para resíduos recicláveis
(verde) e resíduos não recicláveis
(azul). Por isto, os mesmos devem
permanecer juntos, isto porque a
partir de agora nós devemos separar
o resíduo não reciclável, do resíduo
reciclável. Este material reciclável
deverá ser previamente higienizado
quando houver resquícios de alimentos, para evitar contaminação
de todos os demais materiais. Essa
higienização deve ser breve, evitando
o gasto excessivo de água.

mento, já que a lâmpada instalada
tem cinco vezes mais vida útil que
a convencional. Além disso, a instalação de sistema de aquecimento
solar reduz o consumo de energia
dos chuveiros elétricos, que hoje
representam em média 30% do
consumo residencial.
O município de Iperó será contemplado, por meio da CPFL,
inicialmente com 400 unidades de
aquecedores, podendo posteriormente alcançar 1.000 residências,
caso estas atendam aos requisitos
da concessionária de energia. No
caso das lâmpadas de LED, serão

beneficiadas aproximadamente 720
residências. Vale ressaltar que a seleção dos participantes do projeto
é feita integralmente através de
critérios estabelecidos pela CPFL.
Portanto, as residências já estão
previamente listadas, não existindo nenhum envolvimento com a
Prefeitura na escolha das famílias
contempladas.
Para eventuais dúvidas, o munícipe
pode entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Cliente
da CPFL – SAC 0800 10 2570 e
também o da DINÂMICA 0800
878 3140. ■

Para tornar a coleta mais eficiente e fazer com que ela funcione,
como devemos proceder? Alguma coisa muda?
O que muda é que agora o lixo
poderá ser depositado a qualquer
dia e qualquer hora no contentor,
e em breve os coletores não mais
passarão porta-a-porta, por isto é
importante depositar o lixo dentro do contentor para criar este
novo hábito. Os dias de coleta nos
contentores serão os mesmos dos
executados atualmente.
Além do benefício ambiental, o
material reciclável que é lixo para
nós, se tornará fonte de renda
para os cooperados da IperoCicla
ou dos catadores individuais da
cidade. Portanto, vamos colaborar!
É importante:
*Não mudar o contentor de lugar;
*Não trocá-lo de posição;
*Não tirar os adesivos de identificação;
*Manter os contentores no lugar
facilita a adaptação dos munícipes;
*Sempre manter as tampas dos contentores fechadas, a fim de evitar
a proliferação de cheiro e entrada
de animais;
*Conservar os contentores e não
jogar materiais que possam danificá-los.
Tem mais alguma dúvida? Vamos
esclarecê-las! Entre em contato
com a Secretaria do Meio Rural,
Ambiente e Turismo: 3266-3694.
Com conscientização poderemos
conservar e manter a nossa cidade
cada dia mais limpa e organizada.■
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Estamos no
Novembro Azul!
Novembro é o mês
dedicado ao alerta para a
importância da conscientização a respeito de doenças
masculinas, e=specialmente
a prevenção do câncer de
próstata, o mais frequente
entre os homens brasileiros
depois do câncer de pele. Diariamente, 42 homens morrem
em decorrência do câncer de
próstata e aproximadamente 3
milhões vivem com a doença.
Na fase inicial, o câncer de

próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer,
cerca de 95% dos tumores
já estão em fase avançada,
dificultando a cura. Por isso
é estritamente importante
realizar o exame de próstata
anualmente a partir dos 50
anos de idade, e acima dos
45, caso esteja inserido nos
fatores de risco.
Sua vida é única. Prevenção é
o caminho, cuide-se! ■

