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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ríodo de 22/03/2021 à 20/04/2021.
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 Portaria n.º 039/2021 - Publicada
e registrada nesta secretaria em 03
A Prefeitura de Iperó, por meio da de março de 2021.
Divisão de Recursos Humanos e
da Secretaria de Assistência e De- ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
senvolvimento Social, CONVOCA
Presidente
os candidatos abaixo relacionados
para comparecimento às repartições
municipais para fins de provimento
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
de cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO
classificação dos candidatos, nos E VENCIMENTOS DOS CARNÊS DE
termos do Edital de Concurso Público
IPTU DO EXERCÍCIO DE 2021
n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Aveni- A Prefeitura Municipal de Iperó,
da Santa Cruz, 355- Jardim Santa atendendo ao disposto no § 2º,
Cruz– Iperó-SP DATA: 10.03.2021 do artigo 33 do Código Tributário
HORÁRIO: 09h30min
Municipal, por meio do presente
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL- EDITAL, NOTIFICA os contribuintes
Classificado de nº 02º.
da distribuição e dos vencimentos
CARGO: PSICÓLOGO II- Classifica- de seus respectivos carnês de IPTU do de nº 02º.
Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbano, correspondente
Orientações:
ao exercício de 2021.
Os carnês serão entregues de forma
1- Os candidatos deverão apresentar simples, observando-se os enderecópias acompanhadas das vias origi- ços conforme constam nos registros
nais da Carteira de Identidade (RG) e cadastrais da Prefeitura Municipal
Diploma ou Certificado acompanha- de Iperó, na forma abaixo:
do do respectivo Histórico Escolar no I – O vencimento da parcela única
momento da atribuição;
(com desconto de 5%) e da primeira
2- A escolha do local de trabalho se parcela (sem desconto) ocorrerá no
for o caso, poderá ser efetivada por dia 12/04/2021.
meio de procuração mediante apre- II – A última data prevista para
sentação do respectivo instrumento entrega dos carnês será até o dia
de mandato com firma reconhecida 26/03/2021.
acompanhado de cópias reprográfi- III – A última data para aqueles
cas do documento de identidade do que desejarem IMPUGNAR algum
procurador e do candidato, as quais lançamento em seu carnê, será dia
não serão devolvidas;
12/04/2021.
3- Os candidatos que forem con- IV – Os contribuintes que se enquavocados e que, eventualmente, drarem nos benefícios das Leis Muultrapassarem o número de vagas nicipais nº 23/1994 e nº 159/2019,
somente farão jus à escolha no terão prazo até o dia 05/04/2021,
caso de não comparecimento ou de para requerer tais benefícios.
desistência dos que constarem com V – Os carnês de que trata este
melhor classificação.
EDITAL, serão entregues de forma
Mais informações podem ser obtidas simples, sem declaração de recediretamente na Divisão de Recursos bimento por parte do contribuinte.
Humanos.
Assim, é de suma importância a
atenção dos Senhores Contribuintes
Iperó, 4 de março de 2021.
às datas acima indicadas.
VI – Os contribuintes que não
Divisão de Recursos Humanos receberem seus carnês até a data
acima indicada deverão solicitar a
Secretaria de Assistência
emissão da segunda via dos mese Desenvolvimento Social
mos, munidos do carnê do exercício
anterior, seus documentos pessoais
e comprovante de endereço.
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Iperó, 05 de março de 2021.
Portaria Nº 039/21 – Conceder
férias ao funcionário Sr. Cláudio José
Ribeiro Lemos, RG: 22.012.859-5,
(Motorista) referência “G-2”, no pe-

BRUNA LETÍCIA
OLIVEIRA CURVELO
Secretária de Administração
e Finanças

EXTRATO DE PORTARIA
Portaria nº 136, de 5 de março de
2021 - Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos
envolvendo conduta da servidora E.C.M.
com fundamento nos artigos 182 e 188
da Lei Municipal nº 19/1992.
Portaria nº 137, de 5 de março de
2021- Dispõe sobre a suspensão preventiva de servidora efetiva com fundamento no artigo 187 da Lei Municipal
nº 19/1992.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM
5 DE MARÇO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
Publicada nesta Secretaria,
em 5 de março de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
RESOLUÇÃO SECE Nº 002,
DE 05 DE MARÇO DE 2021
Institui o Programa Estudar em Casa e
dispõe sobre o oferecimento de materiais através de plataforma digital enquanto perdurar a suspensão das aulas
presenciais na Rede Municipal de Ensino
de Iperó/SP
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Iperó/SP
CONSIDERANDO o Decreto Municipal
nº 2.016, de 18.01.2021, que dispõe
sobre a permanência da suspensão das
aulas presenciais na Rede Municipal
de Ensino, como medida temporária e
emergencial de prevenção de contágio
pela COVID-19; e
CONSIDERANDO a necessidade de
apoiar os estudos dos alunos em casa,
durante o período de suspensão das
aulas, de forma a garantir a continuidade
do processo de ensino aprendizagem;
RESOLVE
Art. 1º Fica instituído o Programa Estudar em Casa para apoio ao estudo dos
alunos no período de suspensão das
aulas presenciais, enquanto perdurar a
necessidade de aulas remotas ou semipresenciais.
Art. 2º O Programa Estudar em Casa
consistirá na distribuição de material de
apoio aos alunos da Rede Municipal de
Ensino, tendo por objetivos:
I – Promover a aprendizagem discente;
II – Reduzir a evasão escolar; e
III – Manter o vínculo entre aluno, família
e escola.
Art. 3º Compõem os materiais de apoio
de que trata o artigo anterior:

I – o acervo de videoaulas da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes;
II – as aulas e atividades elaboradas pelos
professores no âmbito das classes e/ou
aulas a eles atribuídas; e
III – os livros didáticos e demais materiais impressos disponíveis nas Unidades
Escolares;
§1º. As videoaulas previstas no Inciso I
deste artigo serão realizadas por professores titulares, adjuntos e contratados da
rede municipal de ensino, devidamente
inscritos e classificados por meio de
processo seletivo, de acordo com edital
específico.
§2º. As vídeoaulas de que trata o parágrafo anterior focalizarão as habilidades
essenciais previstas no currículo para
cada Etapa/Ano/Série escolar.
Art. 4º Para a disponibilização dos
materiais de apoio aos alunos da rede
municipal de ensino, os departamentos
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e as Unidades Escolares deverão
fazer uso do ambiente virtual EAD-MAC
na plataforma ETIBrasil, sem prejuízo da
utilização de outros recursos suplementares que se façam necessários.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Iperó, 05 de março de 2021
José Amilton de Camargo
Secretário de Educação,
Cultura e Esportes
EDITAL DE PROCESSO DE
SELEÇÃO SECE Nº 001/2021
Estabelece normas para processo de seleção específico de professores titulares,
adjuntos e contratados da rede municipal de ensino de Iperó/SP com vistas à
gravação de videoaulas para apoio ao
processo de ensino remoto e/ou híbrido,
em consonância com o Programa Estudar
em Casa.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, considerando o Programa Estudar
em Casa instituído pela Resolução SECE
nº 002/2021, estabelece normas para a
seleção de professores titulares, adjuntos e contratados da rede municipal de
Iperó/SP, com vistas à gravação de videoaulas com metodologias inovadoras
para apoio ao processo de ensino remoto
e/ou híbrido.
1. Das Disposições Preliminares
1.1 O presente edital tem por intuito realizar a chamada de professores titulares,
adjuntos e contratados da rede municipal
de ensino de Iperó interessados em se
inscrever para a gravação de videoaulas
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professores contratados temporariamente como: Professor de Educação
Infantil; Professor de Ensino Fundamental I; Professor de Ensino Fundamental II – Arte; Professor de Ensino
Fundamental II – Ciências; Professor de
Ensino Fundamental II – Educação Física
(licenciatura); Professor de Ensino Fundamental II – Geografia; Professor de Ensino
Fundamental II – História; Professor de
Ensino Fundamental II – Inglês; Professor
de Ensino Fundamental II – Matemática;
Professor de Ensino Fundamental II –
Português.
1.2 No ato da inscrição, o candidato
deverá:
1.2.1Preencher as informações pessoais
solicitadas na primeira parte do formulário de inscrição disponível no endereço (
https://forms.gle/rq3snPdWCMuELDwv7
), disponibilizado também no Facebook
da Prefeitura Municipal de Iperó.
1.2.2 Comprovar sua atuação na rede
municipal de ensino de Iperó/SP, através
do registro do número de sua matrícula
no formulário de inscrição.
1.2.3 Apresentar link válido do youtube
no qual seja possível acessar uma videoaula de sua autoria, observados os
critérios descritos nos itens 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3. e 3.1.4., bem como preencher
adequadamente as informações acerca
da referida videoaula na segunda parte
do formulário de inscrição.
1.2.4 Autorizar, na terceira parte do formulário de inscrição, o uso de imagem
e do material produzido, respeitando o
que prevê a Lei nº 9.610/98 acerca do
uso e da concessão de direitos autorais
do material para a Prefeitura Municipal
de Iperó.
1.3 Resta defeso o deferimento de inscrições enviadas por quaisquer outros
meios, bem como aquelas realizadas fora
do prazo de inscrição ou que contenham
dados incorretos.
2. Da Seleção e da Classificação dos
Candidatos
2.1 A seleção e a classificação dos candidatos considerarão a análise e a avaliação
qualitativa das videoaulas dos mesmos
pela Comissão Avaliadora da SECE, com
base nos seguintes critérios:
2.1.1 Quanto ao conteúdo: clareza, qualidade linguística dos textos verbais (orais
e escritos) apresentados, adequação do
discurso ao público-alvo, fidedignidade
das referências utilizadas, alinhamento
à Base Nacional Comum Curricular e ao
Currículo Paulista.
2.1.2 Quanto aos aspectos estéticos: uso
de planos, angulação, composição, movimento, iluminação, cores, recursos visuais
e sonoros, ambientação do espaço.
2.1.3 Quanto aos efeitos sonoros: presença de efeitos sonoros, sincronia do
som com os demais elementos.
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2.1.4 Quanto à gestão: respeito
ao tempo previsto para a aula (30
minutos), utilização de práticas inovadoras e instigadoras, utilização de
recursos linguísticos e midiáticos em
prol da aprendizagem equitativa e
inclusiva, abordagem interdisciplinar
do conhecimento.
2.2 As videoaulas e seus roteiros
serão analisados pela Comissão Avaliadora, constituída pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes para
esse fim e composta por educadores que não sejam candidatos neste
processo de seleção.
2.3 O trabalho de avaliação da
Comissão tratada no item 3.2. não
será remunerado e não representará
vínculo empregatício.
2.4 Os professores selecionados
para a gravação do repositório de
videoaulas específicas perceberão a
remuneração de 2 (duas) horas-aula
por cada aula gravada, sendo 1 (uma)
hora-aula referente ao planejamento
da aula e 1 (uma) hora-aula referente
à aula.
2.5 A chamada para as gravações
respeitará a classificação dos candidatos, conforme previsto no item
3.1, bem como o cronograma a ser
definido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes conforme a
necessidade.
3. Os casos omissos serão analisados
pela Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.

Educação, cultura e Esportes e/ou
do Conselho Municipal de Educação
a seguir relacionados:
I - Adriana de Jesus Alves de Melo
Zanatta, RG: 27.981.516-5
II - Eduardo Sanches Albanez, RG:
40.953.115-7
III - Thiago Pereira Ramires, RG:
33.790.773-0
IV - Valéria Aparecida Américo Corrêa, RG: 21.812.012-6
V - Yara Alice Gomes de Oliveira
Fragoso, RG: 40.052.562-8
Art. 2º A comissão corresponde ao
previsto no item 3.2. do Edital SECE
n° 001/2021, e compõe um grupo
com experiência na Educação Básica, seja na formação de professores
seja na materialização dos currículos
escolares.
Art. 3º Cabe à Comissão de Avaliação analisar e selecionar as videoaulas dos candidatos inscritos,
de acordo com os critérios estabelecidos no edital e emitir parecer que
indicará a classificação e a seleção
de profissionais para a produção de
material específico.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Iperó, 05 de março de 2021

DECRETO Nº 2.122,
DE 05 DE MARÇO DE 2021.

José Amilton de Camargo
Secretário de Educação,
Cultura e Esportes

“Dispõe sobre novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção
de contágio pelo COVID-19, sobre o
retorno à Fase Vermelha do Plano
São Paulo e dá outras providências.”

PORTARIA Nº 01,
DE 05 DE MARÇO DE 2021
Nomeia os membros da Comissão
Avaliadora da SECE para os fins de
que trata o Edital de Processo de
Seleção SECE nº 001/2021.
O Secretário de Educação, Cultura e
Esportes, no uso de suas atribuições
legais, e
CONSIDERANDO o Edital SECE Nº
001/2021, que estabelece normas
para processo de seleção específico
de professores titulares, adjuntos
e contratados da rede municipal
de ensino de Iperó/SP com vistas à
gravação de videoaulas para apoio
ao processo de ensino remoto e/
ou híbrido,
RESOLVE
Art.1º Designar para a Comissão
Avaliadora SECE nº 001/2021, responsável pela seleção e classificação
de professores da Rede Municipal de
Ensino para gravação de videoaulas,
os profissionais da Secretaria de

Iperó, 05 de março de 2021
José Amilton de Camargo
Secretário de Educação,
Cultura e Esportes

LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.545 de 03 de março de
2021 que “Estende a medida de
quarentena que trata o Decreto nº
64.881, de 22 de março de 2020,
institui no âmbito do Plano São
Paulo, disciplina excepcional e dá
providências correlatadas”;
CONSIDERANDO, por fim, as medidas já estabelecidas anteriormente
pelo Município;
DECRETA
Art. 1º. Ficam estabelecidas novas
medidas e regras de funcionamento
em razão do retorno do Município à
fase vermelha do “Plano São Paulo”,
com subsídios do Decreto Estadual
nº 65.545 de 03 de março de 2021,
sendo:
I – Fechamento de todas as atividades, à exceção de farmácias, serviços

des, à exceção de farmácias, serviços
de saúde, serviços de assistência social,
clínicas, açougues, mercearias, padarias,
postos de combustível, agropecuárias,
oficinas mecânicas e borracharias, serviços de limpeza, serviços de segurança,
distribuidoras de água e gás, mercados
e supermercados, bancos, correios,
lotéricas, tabelião de notas (mediante
agendamento), indústrias, empresas de
construção civil e que comercializem materiais de obras, atividades imobiliárias,
escritórios de advocacia e feiras livres.
II – Proibição de consumo de alimentos
em bares, conveniências, lanchonetes,
pizzarias, restaurantes e similares, sendo
permitidos apenas os serviços na modalidade entrega (delivery) e retirada no
local (drive thru), inclusive para as demais
atividades cujo atendimento presencial
esteja proibido.
Art. 2º. As igrejas, templos e centros
religiosos deverão priorizar a realização
de atividades pela internet de encontros
que possam gerar a aglomeração de
pessoas, sem prejuízo do recebimento de
fiéis para orações e orientação religiosa,
seguindo regras sanitárias e de distanciamento social para mitigar a circulação do
vírus do Covid-19.
Parágrafo único. Caso realizadas atividades presenciais deverão ser observados os protocolos sanitários e, ainda::
I – funcionamento com lotação máxima
de 30% (trinta por cento) da capacidade
da igreja, templo ou centro religioso,
conforme vistoria realizada pela Secretaria de Obras e Divisão de Fiscalização;
II – realização de atividades presenciais
com duração máxima de 90 (noventa)
minutos.
Art. 3º. Fica determinada a suspensão
dos atendimentos presenciais em todos
os setores da Prefeitura de Iperó, exceto,
nas áreas da saúde, da assistência social,
segurança e serviços urbanos e demais
setores essenciais ao funcionamento da
máquina pública.
Parágrafo único. Os atendimentos telefônicos pelo número (15) 3459-9999
para orientação da população, das 8 às
16 horas, pelo site da Prefeitura (HTTP://
www.ipero.sp.gov.br/fale-conosco/) pelo
aplicativo ou site do E-Ouve (ipero.eouve.
com.br) serão mantidos.
Art. 4º. Todos os setores com permissão
para funcionamento deverão observar
as recomendações dos órgãos de fiscalização e as regras específicas fixadas
no Decreto Municipal nº 2.005 de 14 de
abril de 2020 e a obrigatoriedade do uso
de máscara de proteção facial constante
do Decreto Municipal nº2.007, de 04 de
maio de 2020.
Art.5º. Para o fim de restrição de serviços
e atividades em decorrência da pandemia, fica o Município integralmente na
fase vermelha nos dias 06 a 19 de março
de 2021.
Art.6º. A medida de quarentena se
estende até 09 de abril de 2021, sendo
que fica recomendado que a circulação

de pessoas no âmbito Municipal se limite
ao desempenho de atividades essenciais,
em especial no período entre 20h e 05h.
Art.7º. Fica estabelecido que o horário
de funcionamento para todos os setores não seja superior a 10h (dez horas)
diárias, desde que não ultrapasse às 20h.
Art.8º. Este decreto entrará em vigor na
data de 06.03.2021, produzindo efeitos
imediatos e revogadas as disposições
em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM
05 DE MARÇO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
Publicado nesta Secretaria,
em 05 de março de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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MERENDA ESCOLAR

Prefeitura inicia
distribuição
A Prefeitura de Iperó demos seguir distribuininiciou na manhã desta do uma refeição nutritiva
quarta-feira (3), a dis- para nossa população por
tribuição da merenda quanto for necessário, eviescolar, em formato de tando assim a desnutrição
marmitex, em todas as de nossas crianças” destainstituições de ensino ca o prefeito de Iperó.
do município.
Lembrando que a distriO cardápio de hoje foi buição aconteceu sem
feijoada e mais de 2 mil qualquer ocorrência e sem
marmitex foram retira- aglomerações. Sempre
das por alunos e seus atendendo todas as recoresponsáveis, nas unida- mendações dos órgãos de
des em que estão ma- saúde relativos a higienizatriculados. Além disso, ção e medidas de seguranos bairros Alvorada, Bela ça sanitária, tanto a empreVista e Área II receberam sa responsável pelo serviço,
em seus pontos volantes quanto os servidores que
para distribuição.
trabalharam auxiliando
“Estamos felizes com o na entrega receberam os
empenho de todos nes- equipamentos de segute trabalho. Feliz em po- rança para executar a ação.
dermos fazer a diferença As inscrições seguem até
na vida das pessoas. As o dia 05 e pode ser realicrianças matriculadas zada na Escola ou Creche
nas creches também do aluno matriculado ou
puderam retirar sua me- pelo link: https://forms.gle/
renda, e cada aluno re- BsgPkVwMMa3r9aw4A.
cebeu sua refeição com Para mais informações:
um cardápio adequado 3459-8020 - Secretaria da
com sua idade. Preten- Educação. ■

VACINAÇÃO

Iperó assina interesse em
adesão ao consórcio público
para compra de vacina
A Prefeitura de Iperó todos os iperoenses o mais
manifestou interesse rápido possível”, destaca o
na adesão ao consórcio prefeito Leonardo Folim.
público de municípios Em Iperó, a vacinação conbrasileiros para compra tra o Coronavírus continua
da vacina da Covid-19. O conforme o calendário preprefeito de Iperó assinou visto e as recomendações
o documento de ma- do Ministério da Saúde e
nifestação de interesse da Secretaria Estadual de
para adquirir os imuni- Saúde, idosos a partir de
zantes, medicamentos, 80 anos e profissionais da
equipamentos e outros saúde estão recebendo
insumos de interesse as respectivas doses da
no combate a Covid-19 vacina. A vacinação é feita
na manhã desta quar- através de agendamento
ta-feira (3).
prévio via UBS, conforme
A iniciativa é da Frente cadastro realizado. Os caNacional dos Prefeitos dastros seguem sendo
e busca reunir forças realizados pelo site ipero.
para tentar negociar a sp.gov.br/plano-de-imunicompra de doses com zacao-covid-19/. ■
os laboratórios, que até
o momento vêm dando
preferência aos governos federais na venda
dos imunizantes.
“Manifestamos o interesse na compra da vacina assim que ela foi
aprovada pela Anvisa.
Com a assinatura do
consórcio junto à Frente
Nacional dos Prefeitos,
temos a melhor possibilidade para a compra
de forma coletiva e com
representatividade nacional. Estamos trabalhando empenhados
em garantir vacina para
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