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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2020

A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria da Educação, Cultura e
Esportes e,
Considerando a necessidade em
caráter emergencial para a função
de Professor de Ensino Fundamental
II – Inglês;
Considerando que todos os classificados no Processo Seletivo 01/2020
foram convocados;
Considerando ainda o item 11.9 do
edital do Concurso Público 01/2020;
Comunica a convocação para o
provimento de CARGO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO dos interessados a
vaga para comparecer na data e local
abaixo determinados para atribuição
de aulas:
A chamada seguirá a ordem dos
candidatos classificados nos termos
do Edital de Concurso Público n°
001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 03.03.2021 /
HORÁRIO: 09h30min
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS – Classificados
do nº 10º ao 15º.
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, 26 de fevereiro de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020

legislação vigente, recebendo analisando e quadros sociais. (art. 36, §1º).
dando acompanhamento às manifestações A Assembleia Geral instalar-se-á, em
dirigidas à Câmara Municipal, organizando primeira convocação, com a presença
os canais de acesso ao cidadão no endere- da maioria absoluta dos Associaço eletrônico oficial, fornecendo informa- dos, aptos a votar, e, em segunda
ções, orientando cidadãos nas manifesta- convocação, com qualquer número,
ções que não forem de competência da meia hora depois, não exigindo a lei
Câmara Municipal, inclusive as realizadas quórum especial (art. 24, inciso 2º, do
presencialmente, e concede a servidora Estatuto das Apaes)
Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.186-0 Em razão do Estado de Calamidade
(Agente de Comunicação), referência “H- Pública reconhecido pelo Decreto Le2”, a gratificação de função no percentual gislativo nº 6 de 2020, do Congresso
de 20%, conforme Artigo 154 da Lei nº Nacional, e pelo Decreto nº 64.879
19/1992, Estatuto dos Funcionários Públi- de 20 de março de 2020, do Governo
cos do Município de Iperó, e artigos 1º e 2º do Estado de São Paulo, por conta da
da Lei nº 88/1997, em virtude de exercer a Pandemia do Coronavirus a Assemfunção anteriormente mencionada.
bleia seguirá todos os protocolos
Portarias n.ºs 036 a 038/2021 - Publica- recomendados pela OMS e Vigilândas e registradas nesta secretaria em 12 de cia Sanitária, como distanciamento
fevereiro de 2021.
social, higienização de mãos com
álcool gel 70%, tapete higienizador
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
de calçados, uso obrigatório de másPresidente
cara, aferição da temperatura, para
que não haja aglomeração pedimos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
que os convocados não traga acomREALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL panhantes, caso precise trazer que os
EXTRAORDINÁRIA – APAE DE IPERÓ - mesmos fiquem em suas conduções.

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 temporário.
A convocação seguirá a ordem de
classificação dos candidatos, nos
termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida
Santa Cruz, 355- Jardim Santa CruzIperó-SP
DATA: 03.03.2021
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL- Classificados do
nº 17º ao 19º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II- PORTUGUÊSClassificados de nº 12º e 13º.
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, 26 de fevereiro de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 036/21 – O artigo 2.º da
Portaria n.º003/2021, alterado pela Portaria
n.º032/2021, passará a ter a seguinte redação: “Artigo 2º - Nomear como equipe de
apoio para Pregão o servidor funcionário
Paulo Henrique de Araújo RG: 44.001.5753 (Assistente Administrativo II) referência
“G”.”, e fica sendo parte integrante da Portaria n.º 003/2021 e Portaria n.º032/2021.
Portaria Nº 037/21 – Concede ao funcionário Paulo Henrique de Araújo RG:
44.001.575-3 (Assistente Administrativo II)
referência “G”, a gratificação de função no
percentual de 15%, conforme artigo 154
da Lei n.º 19/92, Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Iperó, e artigos
1º e 2º da Lei n.º88/97, em virtude de compor a Equipe de Apoio para Pregão, através
da Portaria n.º 003/2021, alterada pelas
portarias n.ºs 033/2021 e 036/2021, com
efeitos a partir de 12/02/2021, vigorando
até 31/12/2021, revogando as disposições
em contrário, em especial, a Portaria.
Portaria Nº 038/21 – Nomeia a funcionária Sra. Maria Lívia Malzoni, RG: 29.202.1860 (Agente de Comunicação), referência
“H-2”, como responsável pela Ouvidoria desta Casa de Leis, nos termos da

A Associação de Pais e Amigos dos Ex- Iperó, 26 de Fevereiro de 2021
cepcionais (Apae) de Iperó, com sede em
Iperó, estado de São Paulo, na Rua Antonio JAIME APARECIDO DE CAMARGO
Medeiros nº 150 – Bairro Guarapiranga,
através de sua Diretoria Executiva, no uso
Presidente da APAE de Iperó
das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 53, XI, do seu Estatuto, neste ato representada por Presidente, Sr. Jaime ApaRESOLUÇÃO No 01/2021
recido de Camargo, para fins do artigo 38,
I, CONVOCA todos os associados, através DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL INSCRIÇÕES PARA DISPONIBILIZAEXTRAORDINÁRIA, que será realizada ÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS
no 27 de Março de 2021 às 8h30min, em NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
primeira convocação, e às 9h00 minutos INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA O
do mesmo dia, em segunda convocação, ANO LETIVO DE 2021 E DÁ OUTRAS
(atenção: a segunda convocação deve
PROVIDÊNCIAS
ser obrigatoriamente meia hora depois
conforme determina o artigo 37, §2º), não O Secretário de Educação, Cultura e
exigindo a lei quórum especial (art. 24, Esportes do Município de Iperó/SP,
inciso 2º do Estatuto das Apaes) com a no uso de suas atribuições legais,
seguinte ordem do dia:
expede a presente Resolução com a
1. Retorno das Aulas e atendimentos Pre- finalidade de disponibilizar inscrições
senciais na entidade,
para o preenchimento de vagas nos
2. Outros mais.
Centros de Educação Infantil (CEI’s)
A Assembleia Geral será constituída pelo do município; e
Presidente ou Vice Presidente, Diretoria CONSIDERANDO a necessidade de
Executiva, ou do Conselho de Administra- planejar e organizar a oferta de vação, ou do Conselho Fiscal, ou do Conselho gas nos Centros de Educação Infantil
Consultivo da Apae da que a ela compa- (CEI’s) - Creche, de forma a garantir
recerem, quites com suas contribuições os direitos das crianças;
(art.36, c/c 82).
CONSIDERANDO a necessidade
No caso de procuração, esta deverá ter fir- de tornar público e acessível aos
ma reconhecida em cartório, o outorgado munícipes os critérios para disponideverá ser membro da Diretoria Executiva, bilização e preenchimento de vagas,
ou do Conselho de Administração, ou do bem como de melhorar e tornar mais
Conselho Fiscal, ou do Conselho Consul- eficaz o atendimento aos munícipes;
tivo da Apae outorgante, não podendo
RESOLVE
representar qualquer outra entidade filia- Art. 1o. Os pais e/ou responsáveis
da, ainda que também figurante dos seus legais de crianças de 4 meses a 3 anos
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e 11 meses que tenham interesse em
se inscrever para obter atendimento
nos Centros de Educação Infantil –
CEI’s (Creches) deverão realizar inscrição nos seguintes locais:
I - Na sede da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, localizada na Rua
Luiz Rossi, no 107, Jardim Irene
II - Na Sub Prefeitura, localizada na
Avenida José Rocha, no 20 - Mariita/
George Oeterer ;
Parágrafo único. O pedido de inscrição somente poderá ser formulado
pelos pais ou responsáveis legais com
a apresentação da documentação de
guarda, se for o caso.
Art. 2o. As inscrições estarão abertas
no período de 01 a 05 de Março na
Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte e no período de 08 a 12 de
Março na Sub Prefeitura, das 9h às
11h30m e das 13h30m às 16h.
§1o. As inscrições terão validade para
o ano letivo de 2021.
§2o. Os pais e/ou responsáveis que
não efetivarem a inscrição no período
constante do artigo 2o poderão
realizar o pedido entre os dias 01 a 05
dos meses de ABRIL até NOVEMBRO,
na Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte e entre os dias 06 a 10 dos
meses de ABRIL até NOVEMBRO,
na Sub Prefeitura, de segunda à
sexta-feira, das 9h às 11h30m e das
13h30m às 16h.
§3o. Nos mês de DEZEMBRO não
serão efetivadas inscrições.
§4o. Casos excepcionais serão avaliados pela Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes em conjunto com
a Secretaria de Governo.
Art. 3o. As inscrições serão realizadas
conforme a faixa etária das crianças
seguindo a seguinte divisão:
I - Berçário I - De 4 meses a 1 ano;
II - Berçário II - De 1 ano até 1 ano e
11 meses;
III - Maternal I - De 2 anos completos
ou a completar até 31/03
IV - Maternal II - De 3 anos completos
ou a completar até 31/03
Art. 4o. No ato da inscrição, o pai e/
ou responsável legal deverá apresentar o formulário constante do anexo I
devidamente preenchido, com cópia
dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da criança;
II - Cédula de identidade do pais e/
ou responsável legal;
III - Comprovante de residência
atualizado;
IV - Informação sobre telefones de
contato, indicação de duas opções de
CEI’s e sobre o interesse em matrícula
para período integral ou parcial;
V - Cópia da Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) ou declaração do empregador com firma
reconhecida e contendo horário de
trabalho; e
VI - Termo de responsabilidade, conforme anexo II.
§1o. Não serão recebidas inscrições
sem a apresentação de toda documentação constante do artigo 4o.
§2o. No ato da inscrição os respon-
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sáveis legais deverão trazer a via
original dos documentos para
conferência.
§3o. Caso os CEI’s indicados pelo
responsável legal no ato da inscrição,
conforme previsto no inciso IV,
não tenham vaga disponível no momento em que a criança tiver a vaga
disponibilizada será oferecida
vaga em outra unidade.
§4o. O pai e/ou responsável legal
deverá manter os dados cadastrais
atualizados e proceder as alterações
que forem necessárias nos mesmos
locais de inscrição constantes do
artigo 1o desta Resolução.
Art. 5o. O preenchimento das vagas
será realizado conforme a ordem
cronológica e respeitados rigorosamente o número do protocolo da
inscrição.
Art. 6o. Os inscritos terão as vagas
disponibilizadas para o ano letivo
de 2021.
Art. 7o. No ato da matrícula, os pais
e/ou responsáveis legais deverão
preencher formulário específico,
constando dados e informações
pessoais para entrega no Centro de
Educação Infantil com uma foto 3X4
da criança e cópias, acompanhadas
dos respectivos originais, dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da criança;
II - Comprovante de residência
atualizado;
III - Carteira de Vacinação atualizada;
IV - Cartão do SUS da criança;
V - CPF e RG ou documento oficial com
foto dos pais e/ou responsáveis legais;
VI - Comprovante judicial de guarda,
se for o caso;
VII - Informações de saúde que forem pertinentes.
Art. 8o. O não comparecimento dos
pais e/ou responsáveis legais para a
efetivação da matrícula no CEI, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, após a
convocação, ensejará na desclassificação do candidato e no chamamento dos pais e/ou responsáveis legais
do próximo candidato classificado.
Art. 9o. Havendo interesse os pais
e/ou responsáveis legais poderão
solicitar transferência de crianças
regularmente matriculadas nos CEI’s
da rede municipal de ensino após
decorridos 6 (seis) meses da efetiva
matrícula ou por meio de permuta.
Art. 10. As dúvidas sobre a presente
Resolução poderão ser sanadas com
a equipe do Departamento de Educação Infantil na sede da Secretaria
de Educação Cultura e Esportes e/ou
na Subprefeitura.
Art. 11. Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes, 25 de Fevereiro de 2021.
José Amilton de Camargo
Secretário de Educação, Cultura e
Esportes
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 62/2021
Ilmo (a). Senhor (a): OSORIO MARCELINO
PIETROBON
Cadastrado Municipal Nº: 01.0016.0324.00
Endereço de entrega: RUA PANDIÁ COLOGERAS,
486 - SOROCABA / SP - CEP 18030-030
Considerando o imóvel de sua propriedade
situado à RUA SILVANO MIONI, Nº 241, cadastrado nessa municipalidade sob o número
01.0016.0324.00, conforme relatório completo
anexo e demonstrado nas fotos constantes do
Anexo I desta Notificação, verificou se tratar de
terreno sujo, que representa perigo iminente
para proliferação de insetos e outros animais
indesejáveis, colocando em risco a saúde da
comunidade local.
Considerando:
Que tal situação é considerada irregular, ao ser
observado em conjunto à legislação vigente;
Que há reclamações de vizinhos do referido local;
Que há a possibilidade de consequências decorrentes do estado do terreno;
O disposto nos Decretos Municipais nº 687/2006
e 808/2008, que regulamentam o procedimento
para autorização da poda ou corte das árvores
isoladas e limpeza de terrenos nesse Município.
O disposto na Lei Complementar nº 35 de 27
de junho de 2008, Art. 6º - “Os moradores são
responsáveis pela limpeza do passeio fronteiriço
(calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que deverá promover a limpeza total do
TERRENO E PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) em
questão no prazo máximo e improrrogável de 10
(DEZ) dias, contados do recebimento desta, sob
pena de multa de 100 UFMs (R$ 408,00), mais
taxa de 0,5 UFM (1 UFM = R$ 4,08) por metro
quadrado correspondente à limpeza do terreno
feita pelo órgão competente, nos moldes do
disposto na legislação vigente.
Atenciosamente.
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
ANEXO I

RUA SILVANO MIONI
01.0016.0324.00
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SERVIÇOS MUNICIPAIS

Operação ‘‘Mãos à Obra’’
segue a todo vapor
Dando continuidade na bairros desde o seu início
programação do mês no mês de janeiro. Estade fevereiro, a equipe da mos empenhados nos
Operação “Mãos à Obra” serviços de manutenção
segue trabalhando ar- e zeladoria, nossa popuduamente nos serviços lação merece chegar em
de pinturas, limpezas e casa e poder contar com
reparos dos bairros da bairros limpos e bonitos.
cidade. Desde segunda A operação contribui tam(22), a equipe esteve em- bém para a eliminação de
penhada em f inalizar criadouros do mosquito da
a ação na área Central Dengue, pois a limpeza elida cidade. Hoje, 25, a mina objetos que possam
Operação adiantou os acumular água. Vamos
serviços e segue no bair- juntos manter a limpeza
ro Bela Vista, bairro que de nossa cidade em dia,
compõe a programação a colaboração de todos é
do mês de março e que indispensável. Vamos em
estava previsto para dar frente!”.
início na próxima segun- Confira a programação da
da (01).
operação do mês de marO prefeito, Leonardo ço na íntegra. Acompanhe
Folim, destacou a im- também os meios oficiais
portância da ação. “A de comunicação da Prefeioperação mãos à obra tura para ficar por dentro
já passou por mais de 13 do andamento da ação! ■

VACINAÇÃO

Novas doses da AstraZeneca
são recebidas nesta
sexta-feira
A vacinação contra o conforme cadastro realizaCoronavírus continua do. Os cadastros seguem
em Iperó. Conforme o sendo realizados pelo site
calendário previsto e as ipero.sp.gov.br/plano-de-irecomendações do Mi- munizacao-covid-19/ e são
nistério da Saúde e da monitorados dia a dia para
Secretaria Estadual de identificação de novos caSaúde, idosos a partir de dastrados na faixa etária
85 anos e profissionais do calendário atual, sem
da saúde continuam re- prejuízo da busca ativa de
cebendo as respectivas pacientes pelas unidades
doses da vacina.
de saúde.
Na tarde desta sexta-fei- O prefeito Leonardo Folim,
ra (26), 180 novas doses comentou sobre o andada AstraZeneca/Oxford mento da vacinação em
estão programadas para Iperó. “A vacinação é uma
serem retiradas pela Vi- luz no fim do túnel, mas
gilância Epidemiológica a prevenção do contágio
do município. Em Iperó, deve continuar, ainda mais
799 doses já foram rece- considerando o aumenbidas, sendo elas 659 da to de casos nos últimos
CoronaVac/Butantan e dias. Estamos seguindo as
140 doses da AstraZene- orientações e o calendário
ca/Oxford. Ao todo, 750 dos órgãos competentes
doses foram aplicadas e realizando a vacina conno município. Dentro forme o recebimento das
desse número, 179 pes- doses. Por isso, você idosoas já tomaram a imu- so, já pode adiantar o seu
nização completa, com cadastro no município e
1ª e 2ª dose (profissionais aguardar a vez da sua faixa
de saúde), e 571 pessoas etária. Vamos em frente!”. ■
tomaram 1 ª dose.
Com o recebimento de
novas doses, a previsão é
que na próxima semana
seja iniciada a vacinação
nos idosos a partir de
80 anos. A vacinação é
feita através de agendamento prévio via UBS,
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FSS

PREVENÇÃO

Fundo Social promove
ações virtuais para
arrecadação de fundos

Ação de higienização
de vias públicas segue
em Iperó

Movimentando as redes garantir a sua cartela no
sociais com criatividade, valor de R$ 3,00 na sede do
leilões de doces, salga- Fundo Social - Rua Costa
dos e bingos solidários e Silva, 175, Jardim Irene. O
têm sido promovidos Bingo acontecerá no dia 6
pelo Fundo Social de de março, a partir das 17h.
Solidariedade de Iperó Quem fizer BINGO deve
para a arrecadação de mandar uma foto da sua
fundos. Com a arreca- cartela imediatamente via
dação, o Fundo Social Whatsapp no número (15)
planeja a realização de 99836-4996.
novas ações em prol da E amanhã, sexta-feira, é dia
comunidade.
de leilão! Será leiloado um
Toda sexta-feira, desde o pão recheado com queijo
início de janeiro, o Fun- coalho, tomate e calabredo Social vem realizando sa. A partir das 08h você
leilões e tem sido um pode dar seu lance no fasucesso. São leiloados cebook oficial do FSS (faceprodutos feitos pelo FSS, book.com/fssipero). Dê seu
além de doações rece- lance! ■
bidas por confeiteiros e
cozinheiros da cidade,
como pães, bolos, pudins, empadão, entre
outras delícias. O Fundo
Social também aceita
encomendas de suas
produções, uma ótima
pedida é o Rocambole
de Mousse de Limão,
um sucesso entre os
consumidores. Além
do Rocambole, diversas
opções de doces e salgados podem ser encomendados.
Outra novidade é o Bingo Solidário em formato
de transmissão ao vivo!
Os interessados podem

A ação de higienização segurança aos munícipes,
de vias públicas e locais diminuindo o risco do conde grande circulação tágio da COVID-19, percorde pessoas que foi re- re o Centro, Bacaetava e
tomada no último dia George Oetterer a cada 15
10, segue no município dias.
de Iperó. No processo, “A ação é uma importante
as equipes realizam a ferramenta de prevenção
pulverização com uma contra o Coronavírus em
solução de água e hi- toda a cidade. Mas, voltapoclorito de sódio a fim mos a frisar, que o cuidado
de neutralizar a ação do diário de cada um é indisvírus.
pensável. Juntos vencereA ação, que tem por fi- mos essa batalha!” destaca
nalidade garantir mais o prefeito. ■
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