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#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
JOSIMAR APARECIDO FERREIRA for o caso, poderá ser efetivada originais da Carteira de Identidaexigências legais.
LEI Nº 1.009, DE 03
Vice-Presidente
Artigo. 4º As novas edificações
por meio de procuração me- de (RG) e Diploma ou Certificado
DE MAIO DE 2021
públicas deverão ser planejadas
A Presidente do Conselho Municidiante apresentação do respec- acompanhado do respectivo
pal dos Direitos do Idoso, no uso AURÍLIO REGINALDO DOS SANTOS tivo instrumento de mandato Histórico Escolar no momento “Dispõe sobre a utilização com instalação de sistema de
1.º Secretário
de suas atribuições legais, nos tercom firma reconhecida acom- da atribuição;
de energia fotovoltaica em captação de energia solar fomos da Lei Municipal nº 827/2013
panhado de cópias reprográficas 2- A escolha por procuração será todos os prédios públicos do tovoltaica.
e Decreto nº 2078/2020, vem por VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA do documento de identidade feita mediante entrega do res- município de Iperó e dá outras Parágrafo único - Os pro2.º Secretário
cedimentos licitatórios para
meio deste convocar os memdo procurador e do candidato, pectivo instrumento de mandato
providências”
construção ou reformas de edibros do conselho, para Reunião
as quais não serão devolvidas; com firma reconhecida acompaExtraordinária que acontecerá no
3- Os candidatos que forem nhado de cópias reprográficas (Autor: Luis Fernando Paula ficações com recursos do município de Iperó deverão conter
dia 28/05/2021, sexta-feira, às 9h,
convocados e que, eventual- do documento de identidade do Leite)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
mecanismos de utilização de
de forma remota, via plataforma
mente, ultrapassarem o número procurador e do candidato que
Teams, devido a fase vermelha
de vagas somente farão jus à ficarão retidas;
Ref. Projeto de Lei do Legisla- energia solar fotovoltaica para
a produção de energia elétrica
do protocolo covid, onde o link A Prefeitura de Iperó, através da escolha no caso de não com- 3- Os candidatos chamados tivo 004/2021
do empreendimento.
de participação será enviado Secretaria de Administração e Fi- parecimento ou de desistência que ultrapassarem o número de
aos membros em data anterior nanças, comunica que no próximo dos que constarem com melhor vagas somente escolherão em LEONARDO ROBERTO FOLIM, Artigo. 5º O Poder Executivo
dia 31 de Maio, (segunda-feira), classificação.
à reunião.
caso do não comparecimento Prefeito Municipal de Iperó, regulamentará a presente Lei
a partir das 18h30min, nas de- Mais informações podem ser ou desistência dos candidatos Estado de São Paulo, no uso no que entender cabível.
Iperó, 17 de maio de 2021. pendências da Câmara Municipal, obtidas diretamente na Divisão melhores classificados.
de suas atribuições legais, Artigo. 6º As despesas decorrealizará AUDIÊNCIA PÚBLICA de Recursos Humanos.
Mais informações podem ser FAZ SABER QUE A C MARA rentes da execução desta Lei
para apresentação dos Relatórios
Mayara Marques
obtidas diretamente no Depar- MUNICIPAL APROVOU E ELE correrão por conta das dotaPresidente do Conselho Municipal de Gestão Fiscal, referente ao 1º Iperó, 21 de maio de 2021. tamento de Recursos Humanos. SANCIONA E PROMULGA A ções orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
dos Direitos do Idoso de Iperó Quadrimestre de 2021, conforme
SEGUINTE LEI:
dispõe o Parágrafo 4º do Art. 9º da Divisão de Recursos Humanos Iperó, 21 de maio de 2021. Artigo. 1º Os prédios públicos Artigo. 7º Esta Lei entra em
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Secretaria de Educação, Cultura
de propriedade do município vigor na data de sua publicação,
AUDIÊNCIA PÚBLICA - SAÚDE
e Esportes
Divisão de Recursos Humanos de Iperó deverão ser equipa- revogadas as disposições em
Iperó, 21 de Maio de 2021
1º QUADRIMESTRE DE 2021
Secretaria de Educação, Cultura dos com painéis solares para contrário.
e Esportes.
produção de energia fotoSECRETARIA DE
PREFEITURA DE IPERÓ,
A Prefeitura Municipal de Iperó,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
voltaica, no prazo máximo de
EM 03 DE MAIO DE 2021.
através da Secretaria de Saúde, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONCURSO PÚBLICO 01/2019
cinco anos.
convida a todos para a 2ª AudiênArtigo. 2º (VETADO)
cia Pública de 2021, referente ao
A Prefeitura de Iperó, por meio
Parágrafo único – (VETADO) LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
1º Quadrimestre de 2021, a ser
da Divisão de Recursos HumaArtigo. 3º Nas edificações
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
realizada no dia 28 de Maio de
nos e da Secretaria da Educação,
públicas em que a deman– ATRIBUIÇÃO DE AULAS
2021 (sexta-feira), às 17h30 na
Cultura e Esportes, CONVOCA os
da de energia for superior à Publicado nesta Secretaria, em
PROCESSO SELETIVO
03 de maio de 2021.
Câmara Municipal de Iperó.
classificados abaixo indicados
possibilidade de geração do
SIMPLIFICADO 01/2020
para que compareçam no dia e
sistema de energia solar, será
LUCIANA SANTUCCI
Iperó, 21 de Maio de 2021.
local indicados a fim de manifesadmitido o dimensionamento
A Prefeitura de Iperó, por meio da tarem interesse na celebração de
Secretária de Governo
máximo possível considerando
Dr. Sinomar Sousa Sene Júnior Divisão de Recursos Humanos e da CONTRATO TEMPORÁRIO em
as superfícies disponíveis no
Secretaria de Educação, Cultura e razão do Edital de Concurso PúSECRETÁRIO DE SAÚDE
imóvel.
Esportes, CONVOCA os candidatos blico nº 001/2019, em especial,
LEI Nº 1.011, DE 17
§ 1º Os sistemas de energia soabaixo relacionados para compare- no disposto no item 9.9, e com
DE MAIO DE 2021.
lar deverão ser dimensionados
cimento às repartições municipais fundamento no inciso VI do art.
PORTARIA DA MESA
para atender no mínimo 50%
para fins de provimento de cargo 2º da Lei Municipal nº 557/2006
DIRETORA DO PODER
(cinquenta por cento) do con- Dispõe sobre a criação da OuLEGISLATIVO MUNICIPAL em caráter temporário.
(com alteração dada pela Lei
sumo de energia anual proje- vidoria do Município, conforme
A convocação seguirá a ordem Municipal nº 605/2007).
tado, a depender do perfil de trata a Lei nº 13.460, de 26 de
junho de 2017.
PORTARIA DA MESA DIRETORA de classificação dos candidatos, A contratação temporária fundaconsumo e das características
N.º 005/2021 - Concede, nos nos termos do Edital de Processo menta-se em razão do estado de
técnicas da edificação.
termos do artigo 96 e seguintes Seletivo Simplificado n° 001/2020. calamidade pública no municí§ 2º Comprovada a inviabi- LEONARDO ROBERTO FOLIM,
do Estatuto dos Funcionários LOCAL: Prefeitura de Iperó– Aveni- pio em decorrência da Pandemia
lidade técnica para a imple- Prefeito do Município de Iperó,
Públicos do Município de Iperó, da Santa Cruz, 355- Jardim Santa causada pelo novo coronavírus
mentação do sistema solar Estado de São Paulo, no uso de
Lei n.º 19/1992, à funcionária Cruz- Iperó-SP
(COVID19).
em seu percentual mínimo, suas atribuições legais, FAZ SA14.694.321 (Agente de Serviço de DATA: 26.05.2021
A convocação seguirá a ordem
conforme dispõe o parágrafo BER QUE A C MARA MUNICIPAL
Limpeza), referência “B”, 30 (trinta) HORÁRIO: 09h30min
dos candidatos classificados nos
1º, será permitida a adesão da APROVOU E ELE SANCIONA E
dias de licença-prêmio, referen- CARGO: PROFESSOR DE ENSINO termos do Edital de Concurso
edificação ao sistema de com- PROMULGA A SEGUINTE LEI:
tes ao quinquênio 16/06/2010 a FUNDAMENTAL I - Classificado Público n° 001/2019.
pensação de energia elétrica
CAPÍTULO I
15/06/2015, considerando como de nº 29º.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
de maneira remota, conforme
Orientações:
DISPOSIÇÕES GERAIS
termo inicial a data de 12/05/2021
Av. Santa Cruz, 355 –
regulamentação da ANEEL.
1- Os candidatos deverão apresen- Jardim Santa Cruz.
e termo final 10/06/2021.
§ 3º O enquadramento nas Art. 1º. Esta Lei estabelece os
tar cópias acompanhadas das vias DATA: 26.05.2021
situações previstas nos pa- procedimentos para a participaPortaria n.º 005/2021 Publicada originais da Carteira de Identidade HORÁRIO: 09h30m
rágrafos 1º e 2º deste artigo ção, a proteção e a defesa dos
(RG) e Diploma ou Certificado CARGO: AGENTE ESCOLAR e Registrada em 10/05/2021.
deverá ser comprovado me- direitos do usuário de serviços
acompanhado do respectivo His- Classificados do nº 14º ao 18º.
diante estudo técnico/laudo públicos da administração púANGELO VALÁRIO SOBRINHO tórico Escolar no momento da
Orientações:
comprobatório elaborado por blica municipal, direta e indireta,
atribuição;
Presidente
1- Os candidatos deverão apreprofissional habilitado, que de que trata a Lei nº 13.460, de
2- A escolha do local de trabalho se sentar cópia acompanhada dos
demonstre o atendimento às 26 de junho de 2017.
EDITAL REUNIÃO CMDI
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máximo de cinco dias, encamiArt. 22. A Carta de Serviços
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, tir a sua efetividade e propor me- manifestação.
Seção IV
didas para o seu aperfeiçoamento; § 3º A identificação do requerente nhá-la às áreas responsáveis para
ao Usuário ficará disponível
considera-se:
Da Organização
I – Usuário: pessoa física ou jurí- IV - receber, analisar e responder às é informação pessoal protegida providências.
Art. 18. A estrutura admi- no sítio eletrônico do órgão
dica que se beneficia ou utiliza, manifestações a ela encaminhadas; com restrição de acesso nos ter- § 2º Sempre que as informações nistrativa da Ouvidoria-Ge- ou entidade na internet.
CAPÍTULO IV
efetiva ou potencialmente, de V - encaminhar às autoridades mos da Lei nº 12.527, de 18 de apresentadas pelo usuário forem ral do Município será comcompetentes as manifestações, novembro de 2011.
insuficientes para a análise da ma- posta por servidor, recru- DA AVALIAÇÃO DOS
serviço público;
II - Serviço público: atividade ad- solicitar informações a respeito das § 4º No caso de manifestação feita nifestação, em até dez dias a contar tado no quadro de pessoal SERVIÇOS PÚBLICOS
ministrativa ou de prestação direta mesmas, acompanhando o trata- por meio eletrônico, respeitada a do seu recebimento a Ouvidoria de- da Administração Pública Art. 23. Os órgãos e entidaou indireta de bens ou serviços mento e a sua efetiva conclusão; legislação específica de sigilo e verá solicitar a complementação de Municipal designado pelo des abrangidos por esta Lei
avaliarão, com periodicidade
à população, exercida por órgão VI – atender o usuário de forma proteção de dados, poderá ser informações que deverá ser aten- Prefeito.
mínima anual, os serviços
ou entidade da administração adequada, observados os princípios requerido meio de certificação da dida em até vinte dias, sob pena
CAPÍTULO III
da regularidade, continuidade, efe- identidade do requerente.
de arquivamento da manifestação. DA CARTA DE SERVIÇOS prestados, nos seguintes
pública;
aspectos:
III - Agente Público: quem exerce tividade, segurança, atualidade, ge- § 5º A manifestação sobre matéria § 3º O pedido de complementação
AO USUÁRIO
cargo, emprego ou função pública, neralidade, transparência e cortesia; alheia à competência do órgão de informações interrompe uma Art. 19. Os órgãos e entida- I – satisfação do usuário com
de natureza civil ou militar, ainda VII - promover a adoção de media- ou entidade da Administração única vez o prazo previsto no caput des abrangidos por esta Lei o serviço prestado;
que transitoriamente ou sem re- ção e conciliação entre o usuário em que foi apresentada, deve deste artigo, que passará a contar divulgarão Carta de Serviços II – qualidade do atendimene o órgão ou a entidade pública, ser protocolizada e encaminhada novamente a partir da resposta do ao Usuário com o objetivo to prestado ao usuário;
muneração;
IV – Manifestações: reclamações, sem prejuízo de outros órgãos imediatamente à Ouvidoria-Geral usuário, sem prejuízo de comple- de informar o usuário sobre III – cumprimento dos comdenúncias, sugestões, elogios e competentes.
do Município para que faça o en- mentações supervenientes.
os serviços prestados, as promissos e prazos definidos
§ 4º A Ouvidoria poderá solicitar formas de acesso a esses para a prestação dos serviços;
solicitações que tenham como Art. 6º. Compete à Ouvidoria-Ge- caminhamento adequado.
objeto políticas ou serviços pú- ral do Município:
Art. 10. As manifestações poderão informações e esclarecimentos di- serviços e seus compromis- IV – quantidade de manifesblicos prestados e a conduta de I - formular e expedir atos nor- ser apresentadas por meio dos retamente aos agentes públicos do sos e padrões de qualidade tações de usuários;
agentes públicos na prestação e mativos, diretrizes e orientações seguintes canais de comunicação: órgão ou entidade a que se vincula, de atendimento ao público. V – medidas adotadas pela
relativas ao correto exercício das I – por meio de formulário ele- e as solicitações devem ser respon- Art. 20. A Carta de Serviços administração pública para
fiscalização de tais serviços;
didas no prazo de vinte dias úteis, ao Usuário especificará, melhoria e aperfeiçoamento
V - Reclamação: demonstração atribuições definidas nos Capítulos trônico, disponível no site;
de insatisfação relativa a serviço III, IV e VI da Lei Federal nº 13.460, II – no posto de atendimento prorrogável de forma justificada com relação a cada um dos da prestação do serviço.
de 2017;
uma única vez, por igual período. serviços prestados, infor- Art. 24. A avaliação será
público;
presencial exclusivo;
Art. 14. Quando a manifestação mações claras e precisas feita por meio de pesquisa
VI - Denúncia: comunicação de II - monitorar o prazo para respos- III – por telefone.
de satisfação e os resultados
prática de irregularidade ou ato tas das manifestações recebidas; Parágrafo único. A manifestação for denúncia, desde que contenha relacionadas a:
estatísticos serão disponibiilícito cuja solução dependa da III – ser capacitado e treinado para feita verbalmente será, imediata- elementos mínimos de autoria e I - serviços oferecidos;
materialidade, deverá ser encami- II - requisitos, documen- lizados no sítio eletrônico da
atuação dos órgãos apuratórios realizar às atividades, ações de mente, reduzida a termo.
ouvidoria e defesa do usuário de Art. 11. Recebida a manifestação nhada para o órgão competente tos, formas e informações Administração na internet,
competentes;
VII - Sugestão: proposição de serviços públicos;
a Ouvidoria deverá classificá-la para as devidas providências.
necessárias para acessar o incluindo o ranking das entidades com maior incidência
ideia ou formulação de proposta IV - sistematizar as informações como reclamação, denúncia, su- § 1º - Esgotado o prazo de que trata serviço;
de aprimoramento de políticas e disponibilizadas para a ouvidoria, gestão, elogio e solicitação, de essa Lei sem a conclusão do proce- III - principais etapas para de reclamação dos usuários.
CAPÍTULO V
serviços prestados pelo Município; consolidar e divulgar estatísticas, in- acordo com as definições cons- dimento de apuração da denúncia processamento do serviço;
pelo órgão competente, considera- IV - previsão do prazo máDO CONSELHO
VIII - Elogio: demonstração, reco- clusive aquelas indicativas do nível tantes nesta Lei.
DE USUÁRIOS
nhecimento ou satisfação sobre o de satisfação dos usuários com os § 1º A classificação atribuída pelo -se como conclusiva a comunicação ximo para a prestação do
Art. 25. É criado o Conselho
serviço oferecido ou atendimento serviços públicos prestados;
usuário quando do encaminha- com o encaminhamento ao órgão serviço;
V - propor e monitorar a adoção mento da manifestação poderá competente.
recebido;
V - forma de prestação do Municipal de Usuários dos
Serviços Públicos – CMUSP
IX - Solicitação: requerimento de de medidas para a prevenção e a ser alterada pela Ouvidoria se § 2º - O órgão competente en- serviço;
adoção de providência por parte correção de falhas e omissões na verificado que não está adequada. caminhará à Ouvidoria-Geral o VI - locais e formas para o – como órgão deliberativo e
prestação de serviços públicos.
da Administração.
§ 2º As manifestações serão resultado final do procedimento usuário apresentar eventual consultivo, vinculado à OuArt. 7º. Com vistas à realização dos encaminhadas às autoridades de apuração da denúncia que de- manifestação sobre a pres- vidoria-Geral do Município
CAPÍTULO II
de Iperó, com a finalidade
DA OUVIDORIA MUNICIPAL seus objetivos, a ouvidoria deve: responsáveis para as devidas pro- verá dar conhecimento ao usuário tação do serviço.
acerca dos desdobramentos da sua Parágrafo único. A Carta de aprimorar a participação
Art. 3º. É criada a Ouvidoria-Geral I - receber, analisar e responder, vidências, se for o caso.
do Município, vinculada ao Ga- por meio de mecanismos proativos Art. 12. O procedimento de aná- manifestação.
de Serviços ao Usuário de- dos usuários no acompanhaSeção III
binete do Prefeito, como órgão e reativos, as manifestações enca- lise das manifestações observará
verá detalhar, também, os mento da prestação e na avaDo Relatório de Gestão
responsável, prioritariamente, minhadas por usuários de serviços os princípios da eficiência e da
compromissos e padrões de liação dos serviços públicos.
pelo tratamento das manifesta- públicos;
celeridade, visando a sua efetiva Art. 15. A Ouvidoria-Geral deverá qualidade do atendimento Art. 26. São atribuições do
elaborar, anualmente, no mês de relativos, no mínimo, aos Conselho Municipal de Usuáções relativas às políticas e aos II - elaborar, anualmente, relatório resolução.
rios dos Serviços Públicos:
serviços públicos prestados sob de gestão, que deverá consolidar as Parágrafo único. A efetiva re- dezembro, relatório de gestão, seguintes aspectos:
qualquer forma ou regime, pela informações mencionadas no inciso solução das manifestações dos que irá consolidar as informações I - prioridades de atendi- I - acompanhar a prestação
dos serviços;
Administração Pública Direta e I, e, com base nelas, apontar falhas usuários compreende as seguintes referentes ao recebimento, análise mento;
e resposta às manifestações rece- II - previsão de tempo de II - participar na avaliação
Indireta, com vistas à avaliação da e sugerir melhorias na prestação de etapas:
efetividade e ao aprimoramento serviços públicos.
I - recepção da manifestação no bidas e, com base nelas, apontará espera para atendimento; dos serviços;
Seção II
da gestão pública.
canal de atendimento adequado; as falhas e sugerirá melhorias na III - mecanismos de comu- III - propor melhorias na
Das Manifestações
Art. 4º. A Ouvidoria será atendida
II - emissão de comprovante de prestação dos serviços públicos. nicação com os usuários; prestação dos serviços;
por servidor público designado Art. 8º. A Ouvidoria deverá receber, recebimento da manifestação com Art. 16. O relatório de gestão de- IV - procedimentos para IV - contribuir na definição
analisar e responder às manifesta- o respectivo número de protocolo; verá indicar, ao menos:
Prefeito através de Portaria.
receber e responder as ma- de diretrizes para o adequações em linguagem clara e objetiva. III - análise e obtenção de infor- I – o número de manifestações nifestações dos usuários; do atendimento ao usuário;
Seção I
Art. 9º. Em nenhuma hipótese será mações, quando necessário;
recebidas no ano anterior;
Das Atribuições
V - mecanismos de consulta, V - acompanhar e avaliar a
Art. 5º. São atribuições da Ou- recusado o recebimento de mani- IV - decisão administrativa final; II – os motivos das manifestações; por parte dos usuários, acer- atuação do ouvidor;
festações formuladas nos termos V - ciência ao usuário.
III – a análise dos pontos recor- ca do andamento do serviço VI – opinar sobre a indicação
vidoria:
I – Atuar diretamente na defesa desta Lei sob pena de responsabi- Art. 13. A Ouvidoria deverá elabo- rentes;
solicitado e de eventual do Ouvidor-Geral do Município, quando solicitado;
dos direitos dos usuários de ser- lidade do agente público.
rar e apresentar resposta conclusi- IV – as providências adotadas pela manifestação.
viços públicos, nos termos da Lei § 1º As manifestações serão iden- va às manifestações recebidas no administração pública nas soluções Art. 21. A Carta de Servi- VII - manifestar-se quanto
tificadas, entretanto não cabe à prazo de até trinta dias contados apresentadas.
nº 13.460, de 2017;
ços ao Usuário deverá ser às consultas que lhe forem
II - promover a participação do Ouvidoria fazer exigências quanto do recebimento, prorrogável de Art. 17. O relatório de gestão será: atualizada periodicamente submetidas.
usuário na administração pública, à identificação que inviabilizem sua forma justificada, uma única vez, I – encaminhado ao Secretário Mu- pelo órgão ou entidade Art. 27. O Conselho Municinicipal de Administração e Finanças; responsável pela prestação pal de Usuários dos Serviços
em cooperação com outras enti- apresentação.
por igual período.
§ 2º São vedadas quaisquer exi- § 1º Recebida a manifestação, a II – disponibilizado integralmente do serviço público, sempre Públicos, observados os cridades de defesa do usuário;
III - acompanhar a prestação dos gências relativas aos motivos de- Ouvidoria deverá realizar análise na página oficial do Município na que houver alteração com térios de representatividade
e pluralidade das partes inserviços públicos, visando a garan- terminantes da apresentação da prévia e, caso necessário, no prazo internet.
relação ao serviço.
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teressadas, será composto por 6
JUSTIFICATIVA
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU
(seis) membros, sendo:
PROJETO DE LEI Nº 06/2021 E ELE SANCIONA E PROMULGA A
I - 1 (um) representantes dos
SEGUINTE LEI:
usuários de serviços públicos Tenho a honra de submeter à Art. 1º. Fica instituído as atividamunicipais;
apreciação de Vossa Excelência e des físicas como essenciais em
II – 2 (dois) representantes da dignos pares para exame, discussão academias de esporte de todas
Sociedade Civil;
e votação o anexo Projeto de Lei modalidades físicas, e a prática de
III - 3 (três) representantes dos nº 06/2021, que “Dispõe sobre a atividade física em locais públicos
órgãos da Administração Pública criação da Ouvidoria do Município, ou privados em tempos de crises
Municipal, sendo:
conforme trata a Lei nº 13.460, de ocasionadas por enfermidades
a) 1 (um) membro da Ouvidoria- 26 de junho de 2017”.
contagiosas e calamidade pública,
-Geral do Município;
O presente Projeto de Lei se como forma de prevenir doenças
b) 1 (um) da Secretaria Municipal faz necessário considerando as físicas e mentais no âmbito do
de Administração;
regulações trazidas pela Lei nº Município de Iperó.
c) 1 (um) da Secretaria Municipal 13.460/2017 – que trata da parti- § 1º Fica estabelecido academias
de Saúde.
cipação dos cidadãos nas escolhas de musculação e ginástica, cen§ 1º Os representantes dos órgãos governamentais, da proteção e da tros de treinamento, natação,
da Administração Municipal serão defesa dos direitos dos usuários de hidroginástica e demais modaliindicados pelo Prefeito.
serviços públicos – e os resultados dades esportivas como atividades
§ 2º A escolha dos representantes do Diagnóstico das Ouvidorias Pú- essenciais à saúde mesmo em
dos usuários dos serviços públicos blicas dos Executivos de Iperó, tem período de crises ocasionadas
será feita em processo aberto ao alguns requisitos mínimos para o por enfermidades contagiosas e
público, mediante chamamento funcionamento eficaz dessa estru- calamidade pública.
oficial a ser publicado no veículo tura para que as informações sejam § 2º Será realizada a limitação
de imprensa oficial e em jornal de oferecidas aos cidadãos.
do número de pessoas, além de
circulação local, com antecedência A criação da Ouvidoria no Muni- adotadas medidas de contenção
mínima de 1 (um) mês e ampla cípio de Iperó, tendo por objetivo sanitárias, objetivando impedir a
divulgação.
assegurar, de modo permanente propagação de doenças de acordo
Art. 28. O mandato de conselhei- e eficaz, a preservação dos prin- com a gravidade da situação e
ro será de 2 (dois) anos, permitida cípios de legalidade, moralidade desde que por decisão devidauma recondução.
e eficiência dos atos dos agentes mente fundamentada em normas
Art. 29. O desempenho da função da Administração, será o canal de sanitárias e de segurança pública,
de membro do Conselho Munici- comunicação direta entre a socie- a qual indicará extensão, motivos
pal de Usuários de Serviços Públi- dade e a Administração Municipal, e critérios técnicos e científicos
cos será gratuito e considerado de recebendo reclamações, denúncias, embasadores das restrições que
relevância para o Município.
sugestões e elogios, de modo a porventura venham a ser apreArt. 30. O Conselho Municipal de estimular a participação do cidadão sentadas.
Usuários de Serviços Públicos ela- no controle e avaliação dos serviços § 3º. A prestação dos serviços na
borará seu regimento interno no prestados e na gestão dos recursos forma do caput deste artigo, será
prazo de 30 (trinta) dias contados públicos.
acompanhada por profissional da
da sua constituição, que deverá ser Assim, por todo o exposto, submeto área, respeitando-se as normas
submetido ao Prefeito Municipal à apreciação dos Nobres Edis para vigentes dos conselhos de classe
para aprovação.
discussão e votação da presente profissional;
CAPÍTULO VI
propositura.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na
DISPOSIÇÕES FINAIS
Renovo os protestos da mais alta data de sua publicação.
Art. 31. As autoridades ou ser- consideração e apreço aos Nobres
vidores da Administração Mu- Edis, mantendo-me à disposição. PREFEITURA DE IPERÓ, EM 07 DE
nicipal prestarão colaboração e
MAIO DE 2021.
informações à Ouvidoria-Geral LEONARDO ROBERTO FOLIM
do Município nos assuntos que
Prefeito Municipal
LEONARDO ROBERTO FOLIM
lhe forem pertinentes, submetidos
Prefeito
à apreciação do referido Órgão.
LEI Nº 1.010, DE 07
Art. 32. Esta Lei será regulamenDE MAIO DE 2021
Publicado nesta Secretaria, em 07
tada no que couber.
de Maio de 2021.
Art. 33. As despesas decorrentes “Institui e dispõe o reconhecimento
desta Lei serão suportadas por à pratica da atividade física como
LUCIANA SANTUCCI
dotações orçamentárias próprias. essenciais em academias de esporte
Secretária de Governo
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na de todas modalidades físicas e a
data de sua publicação.
prática de atividade física em locais
públicos ou privados em tempos de
crises ocasionadas por enfermidades
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE contagiosas, de catástrofes e calamiIPERÓ, EM 17 DE MAIO DE 2021. dade pública no município de Iperó,
dá outras providências.”
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
(Autor: Angelo Valário Sobrinho)
Ref. Projeto de Lei do Legislativo
Publicada nesta Secretaria, em 17 011/2021
de Maio de 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
LUCIANA SANTUCCI
Prefeito Municipal de Iperó, EstaSecretária de Governo
do de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE
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#PREFEITURADEIPERÓ
PORTARIA DA MESA DIRETORA
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Em cumprimento ao disposto no artigo 278 do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Iperó, parecer Prévio às Contas da Mesa PORTARIA DA MESA DIRETORA N.º
da Câmara Municipal de Iperó – Exercício 2019.
004/2021 - Conceder, nos termos do
artigo 96 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó,
Lei n.º 19/1992, ao funcionário Sr. Cláudio
José Ribeiro Lemos, RG: 22.012.859-5, (Motorista) referência “G-2”, 15 (quinze) dias de
licença-prêmio, referentes ao quinquênio
11/11/2014 a 10/11/2019, considerando
como termo inicial a data de 27/04/2021
e termo final 11/05/2021.
Portaria n.º 004/2021 Publicada e Registrada em 23/04/2021.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
JOSIMAR APARECIDO FERREIRA
Vice-Presidente
AURÍLIO REGINALDO DOS SANTOS
1.º Secretário
VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA
2.º Secretário
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”
em 10 de maio de 2021

Portaria n.º 049/2021 - Concede férias a funcionária Rosimeire Aleixo, RG:
19.460.457-3 (Contador/Tesoureiro), referência “J-2”, no período de 10/05/2021 a
19/15/2021.
Portaria n.º 050/2021 – Conceder férias
ao funcionário Lucas Aveiro Lima, RG:
48.590.157-2 (Advogado) referência “L”,
no período de 04/05/2021 à 13/05/2021.
Portaria n.º 051/2021 - Conceder férias a
funcionária Gecilda Eugenia de Oliveira
Pinto, RG: 19.937.551-3 (Recepcionista),
referência “C-2”, no período de 03/05/2021
a 1º/06/2021.
Portarias n.ºs 049 a 051/2021 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 23 de
abril de 2021.

Angelo Valário Sobrinho
Presidente

ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
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RUA MAUÁ

PREVENÇÃO

Obras chegam ao fim e
solucionam um problema
antigo dos moradores
A Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria
de Obras, finalizou nesta semana, as obras que
trazem reestruturação da
Rua Mauá. O local ganhou
uma nova e completa
rede de drenagem, pavimentação, construção
de bocas de lobo, guias e
calçadas.
“Agora pedestres e motoristas ficarão mais tranquilos ao passar pela Rua
Mauá em dias chuvosos”,
comemorou o prefeito
Leonardo Folim. “Mesmo
enfrentando grandes di-

ficuldades neste momento pandêmico, com muito
trabalho e planejamento,
finalizamos estas obras que
solucionam problemas antigos do local. Pretendemos
continuar trabalhando para
resolver outros problemas
que ainda existem em diversas áreas da cidade. Assim
teremos uma Iperó mais
modernizada, com mais
qualidade de vida à toda
população”, disse o prefeito.
A obra, que ficou no valor de
R$ 102.191,63, garante um antes e depois com solução de
muitos problemas no local. ■

Prefeitura segue com
processo de higienização
das vias públicas e locais
de grande circulação
Como uma das ações importantes em prevenção ao
contágio do Coronavírus, o
processo de higienização de
vias públicas e locais com
grande circulação segue percorrendo todo o município. A
equipe que está realizando o
serviço, esteve ontem, 19, na
área central, e hoje, 20, está
percorrendo os bairros George Oetterer e Bacaetava.
A ação, que vem acontecendo desde o início do ano, é
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uma pulverização com uma
solução de água e hipoclorito de sódio e acontece a fim
de neutralizar a ação do vírus
da Covid-19.
Apesar da eficácia da ação, é
importante destacar que não
dispensa os cuidados individuais nas ruas. Os munícipes
devem continuar fazendo
sua parte - usando máscara,
mantendo distância das demais pessoas e higienizando
as mãos com frequência. ■
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SEGURANÇA

FSS

Base da GCM e Centro de
Atendimento ao Produtor
Rural começam a ser
construídos na Zona Rural
Os moradores da zona
rural do município de
Iperó ganharão dois postos de serviços importantes, ainda este ano. Teve
início, hoje (19), a construção da base da Guarda
Civil Municipal (GCM) e do
Centro de Atendimento
ao Produtor Rural. Ambos
ficarão no bairro Bacaetava, e vão contemplar
todos os bairros próximos.
A base da GCM Rural terá
recepção, copa, banheiros, sala de monitoramento e área para viatura,
distribuídos em 105,58 m².
O Centro de Atendimento
ao Produtor Rural contará
com sala de reunião, sala
administrativa, recepção
e espaço para guarda de
maquinário.
Com a nova base da Guar-

da Civil Municipal, os atendimentos aos bairros mais
afastados serão mais rápidos,
auxiliando na melhoria da
segurança pública. O novo
Centro de Atendimento ao
Produtor Rural, vai ajudar o
morador que trabalha com a
agricultura, facilitando a comunicação entre os serviços
públicos e o produtor.
“Essas obras são um desejo
antigo dos moradores, eles
merecem, o bairro Bacaetava está se expandindo e
precisa dessa estruturação.
Melhoria da segurança, agilidade no atendimento e um
serviço de qualidade, à população, são preocupações
da nossa gestão. Vamos em
frente com muito trabalho e
planejamento”, comentou o
prefeito. O prazo para entrega é de cinco meses. ■

Fundo Social de
Solidariedade inicia
programa “Kit Mamãe
Iperoense”
O Fundo Social de Solidariedade de Iperó iniciou, nesta
quarta-feira (19), o programa
“Kit Mamãe Iperoense”, que
entregará, em média, 40
saídas de maternidade mensalmente para as gestantes
que fazem acompanhamento de toda a grávidez
por meio do SUS, em Iperó.
O programa, que tem apoio
da Secretaria de Saúde para
o recebimento da lista de
futuras mamães, já entregou na data de hoje, 30 kits.
O intuito é contribuir com
o conforto da mamãe e do
bebê e, para isso, o Fundo
Social faz contato com as
futuras mamães para verificar o interesse em aderir ao
programa. Após esse contato, confecciona as peças
e entrega o kit diretamente
na residência da gestante. O
Kit Mamãe Iperoense é composto por uma necessaire,
uma capa de vacina, um trocador e uma almofada. Todos os itens são produzidos
com carinho pelas costureiras do Fundo Social de Iperó.
Nesta primeira entrega, para
marcar o início do programa,
o Fundo Social convidou
duas gestantes para um
café da tarde em sua sede
simbolizando o lançamento.
“A chegada do bebê é um
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momento único para as mamães. Com o programa, queremos presenteá-las com
peças do Fundo Social, que
contribuirão para o conforto
dos bebês. Estamos entregando o kit, mas também carinho e atenção às mamães
iperoenses. Nós da equipe do
Fundo Social estamos felizes
em poder contribuir nesse
momento especial”, destaca a presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Iperó, Laís Assunção Folim.
Mensalmente, novas gestantes serão presenteadas
com o kit. Todas as mamães
que demonstrarem interesse em participar receberão
as peças em sua residência. Para mais informações
sobre o programa, basta
ligar ou enviar uma mensagem via whatsapp para
o telefone (15) 3266-1198. ■

