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ATOS OFICIAIS
3- Os candidatos chamados que EXTRATO DE PORTARIA quites com suas contribuições
de assistência social, clínicas,
DECRETO Nº 2.152,
ultrapassarem o número de vagas
(art.36, c/c 82).
DE 10 DE MAIO DE 2021 açougues, mercearias, padarias,
postos de combustível, agroO Município de Iperó, por meio somente escolherão em caso do Portaria no 200, de 12 de maio No caso de procuração, esta
de seu Departamento de Recursos não comparecimento ou desis- de 2021 - Instaura Processo deverá ter firma reconhecida em “Dispõe sobre novas medidas pecuárias, oficinas mecânicas
Humanos, torna pública a DES- tência dos candidatos melhores Administrativo Disciplinar para cartório, o outorgado deverá ser temporárias de prevenção e borracharias, serviços de
CLASSIFICAÇÃO da candidata, classificados.
apuração dos fatos envolvendo membro da Diretoria Executiva, de contágio pelo COVID-19, limpeza, serviços de segurança,
Sra. L.M.C. RG nº 48.075.800-1, ao Mais informações podem ser obti- conduta do servidor W.J.N. com ou do Conselho de Administra- seguindo as diretrizes do Pla- distribuidoras de água e gás,
cargo de TECNICO EM ENFERMA- das diretamente no Departamento fundamento nos artigos 182 e ção, ou do Conselho Fiscal, ou no São Paulo – extensão da mercados e supermercados,
GEM, que, muito embora aprovada de Recursos Humanos.
188 da Lei Municipal no 19/1992. do Conselho Consultivo da Apae Fase Transitória e dá outras bancos, correios, lotéricas, tabelião de notas, indústrias, feiras
no Concurso Público nº 001/2019 Iperó, 14 de maio de 2021.
outorgante, não podendo repreprovidências.”
livres e lojas de material de
deixou de apresentar a documenPREFEITURA MUNICIPAL DE sentar qualquer outra entidade
tação exigida no “item 3” do Edital Divisão de Recursos Humanos IPERÓ, EM 12 DE MAIO DE 2021. filiada, ainda que também figu- LEONARDO ROBERTO FOLIM, construção continuarão abertos
do Concurso Público 001/2019.
rante dos seus quadros sociais. Prefeito do Município de Iperó, como na fase anterior.
Secretaria de Educação,
LEONARDO ROBERTO FOLIM (art. 36, §1º).
Estado de São Paulo, no uso de Art. 5º. Todos os escritórios
Cultura e Esportes.
deverão continuar exercendo
Iperó, 12 de maio de 2021.
Prefeito
A Assembleia Geral instalar-se-á, suas atribuições legais,
em primeira convocação, com a CONSIDERANDO o histó- suas atividades com teletrabaPublicada nesta Secretaria, em presença da maioria absoluta rico da contaminação pela lho, podendo, excepcionalmenEDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
12 de maio de 2021.
dos Associados, aptos a votar, COVID-19, e, contando com te ser de forma interna, com
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 CONCURSO PÚBLICO 01/2019
e, em segunda convocação, a compreensão e ajuda da agendamento individual para
atendimento.
LUCIANA SANTUCCI
com qualquer número, meia população Iperoense;
A Prefeitura de Iperó, por meio da A Prefeitura de Iperó, por meio do
Secretária de Governo
hora depois, não exigindo a lei CONSIDERANDO as novas Art. 6º. Proibição de consumo
Divisão de Recursos Humanos e da Departamento de Recursos Humaquórum especial (art. 24, inciso reduções em queda dos indi- de alimentos em bares, conveniências, feiras livres, sendo
Secretaria da Educação, Cultura e nos e da Secretaria de Saúde, co2º, do Estatuto das Apaes)
cadores da pandemia;
Esportes, CONVOCA os classifi- munica a convocação para o provi- EDITAL DE CONVOCAÇÃO Em razão do Estado de Cala- CONSIDERANDO a necessi- permitidos apenas os serviços
cados abaixo indicados para que mento de cargo em caráter efetivo.
PARA REALIZAÇÃO DE
midade Pública reconhecido dade de estabelecer novas na modalidade entrega (decompareçam no dia e local indi- A chamada seguirá a ordem dos
ASSEMBLÉIA GERAL
pelo Decreto Legislativo nº 6 de medidas efetivas com a finali- livery) por período de 24h e
cados a fim de manifestarem inte- candidatos classificados nos termos
EXTRAORDINÁRIA
2020, do Congresso Nacional, e dade de conter a elevação dos retirada no local (drive thru ou
resse na celebração de CONTRATO do Edital de Concurso Público n°
– APAE DE IPERÓ pelo Decreto nº 64.879 de 20 de casos, para redução de indi- take away) até às 21h.
TEMPORÁRIO em razão do Edital 001/2019.
			
março de 2020, do Governo do cadores técnicos referentes à Art. 7º. O acesso a supermercade Concurso Público nº 001/2019, LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. A Associação de Pais e Amigos Estado de São Paulo, por conta transmissibilidade do vírus e dos e outros estabelecimentos
em especial, no disposto no item Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz dos Excepcionais (Apae) de da Pandemia do Coronavirus de internações na rede pública considerados essenciais deverá
ser feito por apenas 1 (um)
9.9, e com fundamento no inciso DATA: 19.05.2021
Iperó, com sede em Iperó, esta- a Assembleia seguirá todos os e privada de saúde;
integrante de cada família,
VI do art. 2º da Lei Municipal nº HORÁRIO: 09h30min
do de São Paulo, na Rua Antonio protocolos recomendados pela
DECRETA:
557/2006 (com alteração dada CARGO: TECNICO EM ENFER- Medeiros nº 150 – Bairro Guara- OMS e Vigilância Sanitária, como Art. 1º. Ficam estabelecidas as devendo o estabelecimento se
pela Lei Municipal nº 605/2007). MAGEM- Classificado de nº 48º. piranga, através de sua Diretoria distanciamento social, higieniza- medidas e regras de funciona- encarregar de todo o processo
Orientações:
A contratação temporária fundaExecutiva, no uso das atribuições ção de mãos com álcool gel 70%, mento em razão da extensão de higienização dos cestos, dos
menta-se em razão do estado de 1- Os candidatos deverão apresen- que lhe são conferidas pelo arti- tapete higienizador de calçados, da fase transitória do ‘Plano carrinhos e do local onde fica o
calamidade pública no município tar cópia acompanhada dos origi- go 53, XI, do seu Estatuto, neste uso obrigatório de máscara, afe- São Paulo’ (Vermelha/Laranja), caixa, bem como deverá seguir
em decorrência da Pandemia nais da Carteira de Identidade (RG) ato representada por Presidente, rição da temperatura, para que a qual classifica o Estado e seus o procedimento de aferimento
causada pelo novo coronavírus e Diploma ou Certificado acom- Sr. Jaime Aparecido de Camar- não haja aglomeração pedimos Municípios, com as seguintes de temperatura, forçando, ainpanhado do respectivo Histórico go, para fins do artigo 38, I, que os convocados não traga diretrizes:
da, o distanciamento necessário
(COVID19).
A convocação seguirá a ordem Escolar no momento da atribuição; CONVOCA todos os associados, acompanhantes, caso precise Art. 2º. A partir de 11 de maio nas filas visando a boa conduta
dos candidatos classificados nos 2- A escolha por procuração será através do presente Edital, para trazer que os mesmos fiquem de 2021, os setores como: co- sanitária.
termos do Edital de Concurso feita mediante entrega do respec- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI- em suas conduções.
mércios, restaurantes, lancho- Art. 8º. Fica vedada a realizativo instrumento de mandato com NÁRIA, que será realizada no 24
Público n° 001/2019.
netes, salões de beleza, bar- ção de qualquer atividade que
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. firma reconhecida acompanhado de Junho de 2021 às 8h30min, Iperó, 14 de maio de 2021 bearias, academias e espaços gere aglomeração como festas,
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz. de cópias reprográficas do docu- em primeira convocação, e às
culturais poderão funcionar eventos, reuniões e atividades
DATA: 19.05.2021 - HORÁRIO: mento de identidade do procurador 9h00minutos do mesmo dia, em JAIME APARECIDO DE CAMARGO com horário estendido das 6h particulares ou públicas, em
e do candidato que ficarão retidas; segunda convocação, (atenção:
09h30m
às 21h, seguindo rigorosamen- imóveis particulares ou públiCARGO: AGENTE ESCOLAR - 3- Os candidatos chamados que a segunda convocação deve ser Presidente da APAE de Iperó te os protocolos sanitários já cos, com vistas a evitar riscos
Classificados do nº 01º ao 13º. ultrapassarem o número de vagas obrigatoriamente meia hora
estabelecidos, bem como o à saúde dos cidadãos e da
somente escolherão em caso do depois conforme determina o
Orientações:
atendimento e controle de comunidade em geral, sujeito
1- Os candidatos deverão apre- não comparecimento ou desis- artigo 37, §2º), não exigindo a lei
acesso ao público limitado a à aplicação de penalidades, da
sentar cópia acompanhada dos tência dos candidatos melhores quórum especial (art. 24, inciso
30% (vinte e cinco por cento) seguinte forma:
I – Na área rural, imediataoriginais da Carteira de Identidade classificados.
2º do Estatuto das Apaes) com
de sua capacidade total.
(RG) e Diploma ou Certificado Mais informações podem ser obti- a seguinte ordem do dia:
Art. 3º. Todas as celebra- mente:
acompanhado do respectivo das diretamente no Departamento Retorno das Aulas e atendimenções individuais e coletivas a. Multa de R$ 4.000,00 (quatro
Histórico Escolar no momento da de Recursos Humanos.
tos Presenciais na entidade,
de Igrejas, templos e espaços mil reais) ao proprietário do
atribuição;
Alteração no Estatuto
religiosos poderão ser realiza- imóvel onde esteja ocorrendo
Iperó, 13 de maio de 2021.
2- A escolha por procuração será
3. Outros mais.
das seguindo rigorosamente a festa, evento, reunião ou atifeita mediante entrega do resA Assembleia Geral será consos protocolos sanitários de vidade similar;
Departamento de
pectivo instrumento de mandato
tituída pelo Presidente ou Vice
higiene e distanciamento so- b. Multa de R$ 2.000,00 (dois
Recursos Humanos
com firma reconhecida acompaPresidente, Diretoria Executiva,
cial, respeitando o horário do mil e reais) ao idealizador da
festa, evento, reunião ou ativinhado de cópias reprográficas
ou do Conselho de Administratoque de recolher.
Secretaria de Saúde
do documento de identidade do
ção, ou do Conselho Fiscal, ou
Art. 4º. Todos os estabele- dade similar.
procurador e do candidato que
do Conselho Consultivo da Apae
cimentos como farmácias, II – Na área urbana, após o
ficarão retidas;
da que a ela comparecerem,
serviços de saúde, serviços primeiro chamado, será lavrado
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

PÁGINA 2 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

JORNAL DE IPERÓ - 14.05.2021
auto de infração e, em caso de não
atendimento às determinações,
serão aplicadas multas na forma
do inciso anterior.
§ 1º. As multas serão aplicadas
pela Fiscalização do Município e
pela Guarda Civil Municipal.
§ 2º. São solidariamente responsáveis pelo pagamento da multa
prevista no artigo anterior, além
dos proprietários e idealizadores,
aqueles que lá estiverem e que
estejam contrariando as normas
aqui contidas, além das demais
medidas de enfrentamento ao
Covid-19 anteriormente adotadas
pelo Município.
Art. 9º. Fica determinada a suspensão dos atendimentos presenciais em todos os setores da
Prefeitura de Iperó, exceto, nas
áreas da saúde, da assistência
social, da segurança, da educação,
dos 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. 10. 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 nº 2.007, de 04
de maio de 2020.
Art. 11. Para o fim de restrição
de serviços e atividades em decorrência da pandemia, toda a
população deverá cumprir o toque
de recolher das 21h às 05h.
Art. 12. As escolas da rede municipal ficam abertas para a distribuição de merenda aos seus alunos.
Art. 13. Fica proibida a locação de
chácaras de recreio e assemelhados, com a finalidade de realização
de festividades e eventos que
gerem aglomerações.
Art. 14. A proibição contida no
artigo anterior se estende aos
proprietários de chácaras e assemelhados, que pretendam realizar
festividades ou eventos particulares que gerem aglomerações.
Art. 15. O descumprimento aos
artigos 13 e 14 deste Decreto
configura infração sanitária, sujeitando o (s) infrator (es) e o (s) proprietário (s) do imóvel às penalidades previstas no Código Sanitário
Estadual (Lei nº 10.083/1998), sem
prejuízo de eventual responsabilização na esfera criminal.
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Art. 16. O Departamento de Fiscalização, Vigilância Sanitária e
Guarda Civil Municipal, atuarão em
conjunto ou isoladamente, obstando qualquer situação que venha a
contrariar as determinações contidas nos artigos anteriores.
Art. 17. Fica restrito o funcionamento das UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) somente para atendimentos essenciais: menores de 02
(dois) anos, gestantes, pacientes
com receitas vencidas de psicotrópicos, medicação contínua, vacinas,
bem como pacientes com casos de
doenças crônicas.
Art. 18. O descumprimento de
quaisquer disposições deste Decreto acarretará na aplicação de
multa e responsabilização por crime
contra a saúde pública.
Art. 19. Este decreto entrará em
vigor na data de 11.05.2021, produzindo efeitos imediatos e revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA DE IPERÓ,
EM 10 DE MAIO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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MAIS ATENDIMENTOS

Nova Policlínica Municipal
começa a ser construída
As obras da nova Policlínica Municipal de Iperó
foram iniciadas, nesta
manhã (7), com a presença do prefeito, Leonardo
Folim, do secretário de
obras, Eduardo Kenji, e vereadores. O investimento
no valor de, aproximadamente, R$ 1 milhão, será
feito através de recursos
próprios do município.
O prazo estimado para o
término é de 12 meses.
Em um momento, onde
a atenção com a área da
saúde está redobrada, a
Policlínica trará benefícios
aos iperoenses. O local
tem 427,91 m² e contará
com quatro consultórios
para atendimento, sala de
fisioterapia, sala de ultras-

som e ecocardiograma, sala
para atendimento ginecológico, sala para curativos e
pequenos procedimentos,
além de estacionamento.
O prefeito, Leonardo Folim,
comentou a melhoria no
município. “É inegável que
a saúde é uma prioridade.
Queremos ampliar os atendimentos e torná-los mais
especializados, além de proporcionar maior conforto,
qualidade e agilidade nos
atendimentos. A cidade e todos os moradores merecem,
e só está sendo possível,
devido a muito trabalho e
planejamento. Em breve, teremos um local estruturado”.
A nova Policlínica fica na rua
Mário José Soares – Jardim
Santa Cruz. ■

VICINAL IPERÓ - SOROCABA

Mais de R$ 17 milhões
serão investidos em
melhorias da via
A Prefeitura de Iperó, por
meio do prefeito Leonardo
Folim, vice-prefeito Neno
Domingues, secretários e assessores, marcou presença
na capital paulista, na última
quarta-feira (5), para uma
reunião no Palácio dos Bandeirantes, onde, ao lado de
deputados, secretários e do
governador do Estado, conquistou um recurso de mais
de R$ 17 milhões para investimentos na estrada vicinal
que liga Iperó a Sorocaba.
A importante notícia para
Iperó, esperada por moradores há anos, garante à
Estrada Vicinal Benedito
Paula Leite Jr mais segurança e comodidade aos
milhares de motoristas que
utilizam a via. O recurso, de
R$ 17 milhões, faz parte do
programa estadual “Novas
Estradas Vicinais”. Após um
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estudo técnico do DER (Departamento de Estradas de
Rodagem), em conjunto
com as prefeituras, a via
Iperó-Sorocaba entrou na
lista das beneficiadas.
O prefeito comentou os benefícios do programa. “Isso
é uma ótima notícia para
Iperó. As melhorias trarão
mais segurança e comodidade para moradores,
estudantes e todas as pessoas que utilizam a estrada
diariamente. Trabalhamos
e nos planejamos muito
por essa notícia, finalmente
a conquista chegou! Além
disso, com o auxílio do deputado federal, Vítor Lippi e
da deputada estadual Maria
Lúcia Amary, vamos concretizar uma grande benfeitoria
para Iperó em breve. Seguimos em frente com muito
trabalho!”. ■
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VICINAL IPERÓ - SOROCABA

Famílias de baixa renda são
beneficiadas com cesta
verde através de Programa
de Aquisição de Alimentos
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS) entregou,
nesta quinta-feira (13), 340
“cestas verdes”, às famílias
de baixa renda da área
central, cadastradas no
Cadastro Único e aptas a
participar do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, que tem como finalidade promover o acesso
à alimentação e incentivar
a agricultura familiar.
Nas cestas verdes, as famílias recebem produtos
agrícolas, como, frutas,
legumes e verduras, além
de uma revista interativa,
com receitas e instruções
de como cuidar dos pro-

dutos. Ao todo, são 726 famílias beneficiadas e, cada
uma delas recebe o acompanhamento de serviços de assistência social do município.
No dia 27 deste mês, mais
386 cestas serão entregues
em George Oetterer. Todos
os bairros, com famílias cadastradas, serão contemplados. Em tempos de crise, a
iniciativa ajuda a manter hábitos alimentares saudáveis.
O programa é executado por
Estados e municípios, em
parceria com o Ministério da
Cidadania e pela Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab). Para esclarecimento de dúvidas e novas informações, entre em contato
com a SADS: (15) 3266-1008. ■

Prefeitura inicia
Operação Tapa-Buracos
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Transportes
e Serviços Municipais, deu
início na última terça-feira, 11,
a Operação Tapa-Buracos. A
manutenção consiste em recortar o buraco, retirar o asfalto prejudicado, fazer a recomposição com brita, compactar e posteriormente a
colocação de massa asfáltica.
De acordo com um levantamento prévio realizado, foi
elaborado um planejamento
com a demanda do município e uma programação para
atender todos os bairros. O
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Secretário, Agnaldo Aires de
Barros, comentou sobre a
Operação: “Estamos buscando melhorar cada vez mais o
tráfego de carros nas ruas do
nosso município, permitindo
mais conforto e segurança
para todos”.
Caso necessário, o munícipe
pode informar à Secretaria
de Transportes e Serviços
Municipais um buraco no seu
bairro que precisa da manutenção, ligando para o telefone (15) 3266-1001. A equipe
fará a análise do local e acrescentará na programação. ■

