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ATOS OFICIAIS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
LOT 129/2021

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
LOT 111/2021

Ilmo (a). Senhor (a): GIOVANNI PALLAVICINI
Cadastrado Municipal Nº: 05.0016.0432.01
/05.0016.0426.00/ 05.0016.0428.00
Endereço de entrega:GRANJA JULIETA, 377
SAO PAULO / SP- CEP 04721-060
Considerando os imóveis de sua propriedade
situados à RUA GERTRUDES MARIA FRAGOSO
LEITE, cadastrados nessa municipalidade sob
os números 05.0016.0432.01, 05.0016.0426.00
e 05.0016.0428.00, conforme relatório completo
anexo e demonstrado nas fotos constantes do
Anexo I desta Notificação, verificou-se tratar
de terrenos sujos, que representam 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 dos
TERRENOS E PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS)
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.

Ilmo (a). Senhor (a): KAE ANGELI COUTINHO
Cadastrado Municipal Nº: 03.0035.0572.00
Endereço de entrega: RUA JOSE ANTUNES
MOREIRA, 3 - IPERO / SP - CEP 18560-000
Considerando o imóvel de sua propriedade
situado à RUA JOSE ANTUNES MOREIRA, Nº
36, cadastrado nessa municipalidade sob o
número 03.0035.0572.00, 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 GERTRUDES MARIA FRAGOSO LEITE
05.0016.0432.01
05.0016.0426.00
05.0016.0428.00

Atenciosamente.
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
ANEXO I

RUA JOSE ANTUNES MOREIRA Nº 36
03.0035.0572.00

EXTRATO DE PORTARIA

Art. 4°. Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
Portaria nº 156, de 19 de mar- revogadas as disposições em
ço de 2021 - Instaura Processo contrário, em especial, a Portaria
Administrativo Disciplinar para nº 162, de 28 de julho de 2020.
apuração dos fatos envolvendo
conduta do servidor A.R.O com
PREFEITURA DE IPERÓ,
fundamento nos artigos 182 e
EM 5 DE ABRIL DE 2021.
188 da Lei Municipal nº 19/1992.
Portaria nº 157, de 19 de março LEONARDO ROBERTO FOLIM
de 2021- Dispõe sobre a suspenPrefeito Municipal
são preventiva de servidor efetivo
com fundamento no artigo 187 da
Publicada nesta Secretaria,
Lei Municipal nº 19/1992.
em 5 de abril de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 19 DE MARÇO
DE 2021.

LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo

LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito

EXTRATO DE PORTARIA

Publicada nesta Secretaria,
em 19 de março de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo

Portaria nº 169, de 6 de abril de
2021 - Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apuração
dos fatos envolvendo conduta do
servidor L.C.G. com fundamento
nos artigos 182 e 188 da Lei Municipal nº 19/1992.

PORTARIA Nº 168,
DE 5 DE ABRIL DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 6 DE ABRIL DE 2021.

“Nomeia Corregedor, Corregedor
Adjunto e Membro da Corregedoria da Guarda Civil Municipal e dá
outras providências”

LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
Publicada nesta Secretaria,
em 6 de abril de 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito do Município de Iperó,
LUCIANA SANTUCCI
Estado de São Paulo, no uso de
Secretária de Governo
suas atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1°. Fica nomeado o Sr. AN- EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
DRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO,
PIS n° 21293764487, ocupante O Município de Iperó, por meio
do cargo efetivo de ADVOGADO, de seu Departamento de Recursos
para dirigir a CORREGEDORIA Humanos, torna pública a DESDA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CLASSIFICAÇÃO do candidato, Sr.
conforme disposto no artigo 17 M.J.S. RG nº 30.268.471-2, ao cargo
da Lei Complementar nº 176, de de AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
21 de dezembro de 2020.
que, muito embora aprovado no
Art. 2º. Fica nomeado o Sr. Concurso Público nº 001/2019
PEDRO AGNALDO ERVILHA, deixou de apresentar a documenportador do PIS nº 12442078149, tação exigida no “item 3” do Edital
ocupante do cargo efetivo de do Concurso Público 001/2019.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL- 2ª
CLASSE, para exercer a função
Iperó, 8 de abril de 2021.
de CORREGEDOR ADJUNTO DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Art. 3º. O Corregedor e Corre- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
gedor Adjunto nomeados nos CONCURSO PÚBLICO 01/2019
artigos 1º e 2º serão assessorados
pela Sra. PATRICIA TEIXEIRA NU- A Prefeitura de Iperó, por meio do
NES LEITE, portadora do PIS nº Departamento de Recursos Hu12546940726, ocupante do cargo manos e da Secretaria de Saúde,
em comissão de ASSISTENTE DE comunica a convocação para o
DIRETOR DE ESCOLA.
provimento de cargo em caráter
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efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Concurso
Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz - DATA: 13.04.2021
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- Classificado de nº 02º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo
Histórico Escolar no momento da
atribuição;
2- A escolha por procuração será
feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato
com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas
do documento de identidade do
procurador e do 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, 8 de abril de 2021.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2020
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, 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° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa Cruz, 355- Jardim
Santa Cruz– Iperó-SP.
DATA: 13.04.2021
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HORÁRIO: 09h30min
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR TITULAR CONCURSO PÚBLICO 01/2019
DE ENSINO FUNDAMENTAL II
-MATEMATICA - Classificado A Prefeitura de Iperó, por meio do
de nº 05º.
Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde,
Orientações:
comunica a convocação para o pro1- O candidato deverá apre- vimento de cargo em caráter efetivo.
sentar cópias acompanhadas A chamada seguirá a ordem dos
das vias originais da Carteira de candidatos classificados nos termos
Identidade (RG) e Diploma ou do Edital de Concurso Público n°
Certificado acompanhado do 001/2019.
respectivo Histórico Escolar no LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
momento da atribuição;
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
2- A escolha do local de trabalho DATA: 13.04.2021
se for o caso, poderá ser efeti- HORÁRIO: 09h30min
vada por meio de procuração CARGO: MOTORISTA- LISTA ESmediante apresentação do res- PECIAL- CANDIDATOS COM DEpectivo instrumento de mandato FICIÊNCIA- Classificado de nº 01º.
com firma reconhecida acompa- CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAnhado de cópias reprográficas GEM- Classificado de nº 46º.
do documento de identidade
do procurador e do candidato,
Orientações:
as quais não serão devolvidas; 1- Os candidatos deverão apresentar
3- Os candidatos que forem con- cópia acompanhada dos originais
vocados e que, eventualmente, da Carteira de Identidade (RG) e Diultrapassarem o número de va- ploma ou Certificado acompanhado
gas somente farão jus à escolha do respectivo Histórico Escolar no
no caso de não comparecimento momento da atribuição;
ou de desistência dos que cons- 2- A escolha por procuração será
tarem com melhor classificação. feita mediante entrega do respecMais informações podem ser tivo instrumento de mandato com
obtidas diretamente na Divisão firma reconhecida acompanhado de
de Recursos Humanos.
cópias reprográficas do documento
de identidade do procurador e do
Iperó, 8 de abril de 2021.
candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que
Divisão de Recursos Humanos ultrapassarem o número de vagas
Secretaria de Educação, Cultura somente escolherão em caso do não
e Esportes
comparecimento ou desistência dos
candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas
SALDO DE CLASSES/
diretamente no Departamento de
AULAS – CONCURSO
Recursos Humanos.
PROFESSOR TITULAR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II /
MATEMÁTICA = 01 VAGA
UNIDADE ESCOLAR: EM “Profa.
Pedrina de Campos Pedrozo
Rosa”
CARGO: 01
PERÍODO: Manhã

Iperó, 8 de abril de 2021.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

Iperó, 08 de Abril de 2021.
Departamento de Supervisão
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 045/21 – Conceder férias a funcionária Marileia Rosa Guimarães Pessoa,
RG: 44.667.467-9 (Almoxarife),
referência “E”, no período de
07/04/2021 à 16/04/2021.
Portarias n.ºs 045/2021 - Publicadas e registradas nesta
secretaria em 09 de abril de 2021.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
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SOLIDARIEDADE

Campanha ‘Vacina
Contra Fome’ tem início
nesta sexta-feira
A Prefeitura meio do com o déficit nutricional
Fundo Social de Solida- durante o enfrentamenriedade e da Secretaria to da pandemia. “A ação
de Assistência e De- será muito importante
senvolvimento Social para contribuir com quem
(SADS), dará início a par- precisa em nossa cidade.
tir desta sexta-feira (9) à Munícipes que ainda não
campanha ‘Vacina Con- serão vacinados também
tra Fome’, promovida podem doar e serão muito
pelo Governo do Estado bem-vindos para depositar
de São Paulo. A campa- a sua doação, basta ir até
nha incentiva a popula- uma Unidade de Saúde e
ção a doar alimentos no depositar em uma de nosmomento da vacinação sas caixas da campanha.
contra a Covid-19, levan- Juntos somos mais fortes!”
do até o ponto de vaci- destaca a presidente do
nação 1kg de alimento Fundo Social de Solidarienão perecível para doar dade, Laís Assunção.
às famílias em situação O Fundo Social de Solidade vulnerabilidade.
riedade e a SADS passarão
Em Iperó, a vacinação a recolher as doações nas
acontece por agenda- Unidades de Saúde para
mento prévio nas Uni- a preparação das cestas
dades de Saúde da ci- básicas. As cestas serão didade. Para doar é muito recionadas para as pessoas
simples: basta ir até a registradas no Cadastro
Unidade de Saúde e de- Único e no Centro de Refepositar 1kg de alimento rência da Assistência Social
não perecível na caixa (Cras) de Iperó.
da campanha, que es- Participe! Ajudar o próximo
tará disposta na entrada também é uma forma de
de cada unidade.
salvar vidas. ■
Vale destacar que a doação do alimento não é
uma obrigação para o
recebimento da aplicação da vacina, mas com
um simples gesto, o
munícipe colabora com
centenas de famílias e

MERENDA ESCOLAR

Prefeitura segue com a
distribuição de refeições
para os alunos da Rede
Municipal de Ensino
A Prefeitura de Iperó Além disso, nas Creches
vem distribuindo desde Municipais essas refeições
o início do ano letivo são distribuídas de acorrefeições para os alunos do com a faixa etária de
matriculados nas Esco- cada criança. “Estamos
las e Creches Municipais. empenhados em auxiliar
A ação, que já distri- na saúde de nossos alunos
buiu aproximadamente e no enf rentamento do
80 mil refeições, con- Coronavírus. Agradecemos
ta também com a dis- a todos os prof issionais
tribuição uma vez ao envolvidos e empenhamês de kits alimenta- dos na ação. Não vamos
ção/mini cestas básicas, deixar ninguém na mão,
sendo uma forma de estamos juntos!”, comentou
contribuir na nutrição o Prefeito Leonardo Folim.
dos alunos neste mo- Os alunos que têm intemento de suspensão resse e ainda não se cadas aulas presenciais dastraram devem entrar
por conta da pandemia. em contato com a escola
As refeições que são em que está matriculado.
entregues de segunda a Mais informações podem
sexta-feira contam com ser obtidas na Secretaria
a colaboração de pro- de Educação através do
fissionais de Nutrição. telefone 3459-8020. ■
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CORONAVÍRUS

GCM

Unidade Sentinela é
referência para atendimento
de sintomas gripais

Guarda Civil Municipal
amplia equipamentos
de segurança

Febre, coriza, garganta o melhor direcionamento
doendo ou tosse são sin- e atendimento da populatomas de gripe comum ção. Estamos enfrentando
e também do Corona- a pandemia com muito
vírus. Por conta disso, a planejamento, muita seriePrefeitura realizou nesta dade e esperança. Vamos
quinta-feira (8) a abertu- em frente!” destaca o prera da Unidade Sentinela feito municipal.
para Síndromes Gripais A Prefeitura pede a comna UBS do Jardim Vi- preensão dos moradores
torino. A unidade au- que utilizavam os serviços
xiliará na triagem e no oferecidos na Unidade de
isolamento de pacientes Saúde do Jardim Vitorino,
assim que identificados que agora serão atendidos
os sintomas para evitar a por tempo determinado
transmissão para outras na Unidade de Saúde do
pessoas.
Centro. Se você não tem
O setor específico para o condições de risco e está
atendimento de pessoas com sintomas leves, procom Coronavírus e de cure a nova Unidade Senpessoas suspeitas com tinela, que funcionará de
condições de risco conti- segunda a sexta-feira das
nua em funcionamento 7h às 19h no endereço Rua
no Pronto Atendimento Edson Sartorelli, nº 201, JarMunicipal. “A nossa in- dim Vitorino.
tenção com o atendi- Mais informações podem
mento individualizado ser esclarecidas pelo telena Unidade Sentinela é fone 3266-2137. ■
a realização da triagem
dos casos, protegendo a
população. Pessoas com
qualquer tipo de sintomas leves devem procurar a Unidade Sentinela
e não o Pronto Atendimento, pois lá existem pessoas com o vírus
confirmado, tendo um
alto risco de contágio. O
novo local contribui para

Com um investimento em tempo real e 02 hts
no valor de 16 mil reais, portáteis com visor para
no início deste mês a rastreamento dos demais
GCM recebeu 10 unida- terminais móveis em temdes de rádio HT Portáteis, po real.
com rastreadores GPS. O Comandante de GCM,
Os novos equipamentos Edinaldo Oliveira conta
irão integrar e melhorar que os novos equipamena comunicação entre tos são muito importantes,
os Guardas e facilitar a pois vem para suprir defisua locomoção. Ao todo ciência do sistema que essão 10 hts portáteis com tava em uso. ‘’Além disso, a
rastreadores GPS, 04 tecnologia de transmissão
bases móveis para viatu- via internet que proporras com rastreador GPS, cionará serviço de melhor
01 base fixa com visor qualidade e de maior área
de localização de GPS de cobertura.’’, finaliza. ■
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TODOS CONTRA DENGUE

Vigilância Epidemiológica
segue nebulizando bairros
Passando pelos bair- que já está infectado e que
ros: Centro, Vila Ramal, se acabar com o foco, não
Jardim Irene e Monções, acaba com a transmissão.’’,
a equipe da Vigilância finaliza.
Epidemiológica de Iperó ‘’As ações seguem sendo
segue com a nebuliza- intensificadas e realizadas
ção. Mais de 100 casos de acordo com os casos
foram notificados nesta notificados, mas o mais
semana, dos quais 28 importante é podermos
resultaram positivos.
contar com o apoio da
O Coordenador do Com- população para evitar posbate de Endemias, Ze- síveis criadouros. Estamos
lino Khalil de Queiroz, enfrentando essa situação
conta que a nebulização com muita seriedade, pois
é importante, mas aca- a Dengue é coisa séria e
bar com os focos e cria- não podemos deixar que
douros é ainda mais. ‘’O o mosquito vença essa
veneno combate instan- batalha.’’, comenta o Pretaneamente o mosquito feito. ■

IMUNIZAÇÃO

Vacinação de idosos a
partir de 67 anos terá início
na próxima terça-feira
Seguindo o calendário vés de agendamento prée as recomendações do vio via UBS, conforme caMinistério da Saúde e da dastro realizado, evitanSecretaria Estadual de do filas, aglomerações e
Saúde, na próxima terça- transtornos. Os cadastros
-feira (13) idosos a partir seguem sendo realizados
de 67 anos irão receber pelo site ipero.sp.gov.br/
a primeira dose da vaci- plano-de-imunizacao-cona contra o Coronavírus. vid-19/ e são monitorados
Desde o início da vacina- dia a dia para identificação
ção no dia 20 de Janeiro, de novos cadastrados na
2447 pessoas já foram faixa etária do calendário
imunizadas com a pri- atual, sem prejuízo da busmeira dose e 912 com ca ativa de pacientes pelas
a segunda dose, entre unidades de saúde.
idosos e profissionais da A vacinação nos profissiosaúde. Iperó já recebeu nais da educação também
ao todo 3.789 doses das está prevista para começar
vacinas CoronaVac/Bu- na próxima semana, acomtantan e AstraZeneca/ panhe as redes sociais da
Oxford.
Prefeitura para ficar por
A vacinação é feita atra- dentro. ■
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