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Ótima notícia!
Com a diminuição dos casos de infecção pelo Coronavírus, a UBS do Jardim
Vitorino encerra suas atividades como
Unidade Sentinela, que foi criada para
atendimentos específicos da doença.
Foram mais de 3 mil atendimentos de
infectados e casos suspeitos.
A operação teve início no dia 8 de abril
deste ano e, a partir de segunda-feira
(23), os atendimentos voltam normalmente como Unidade Básica de Saúde
do Jardim Vitorino, das 7h às 16h.

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Prefeitura inicia ação
de limpeza do Rio
Sorocaba

PÁGINA 5

Pessoas com sintomas gripais podem
procurar o Pronto Atendimento, que se
mantém com uma ala específica Covid-19.
Faça a sua parte nesta luta,
continue se cuidando e vacine-se!
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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2- A escolha por procuração será seu domicilio;
dos candidatos classificados nos Reservista ou de quitação com nos termos do Edital de ProCONCURSO PÚBLICO 01/2019 feita mediante entrega do res- -Uma cópia do comprovante de termos do Edital de Processo Se- o Serviço Militar (se for do sexo cesso Seletivo Simplificado n°
pectivo instrumento de mandato escolaridade exigido (diploma letivo Simplificado e Emergencial masculino e menor de 45 anos); 001/2020.
A Prefeitura de Iperó, por meio com firma reconhecida acompa- ou certificação), acompanhado nº 001/2021.
-Uma cópia da certidão de nas- LOCAL: Prefeitura de Iperó–
da Divisão de Recursos Humanos nhado de cópias reprográficas do original;
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. cimento (se solteiro), ou de Avenida Santa Cruz, 355- Jardim
e da Secretaria da Saúde, CON- do documento de identidade do -Uma cópia autenticada do Re- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa casamento (se casado);
Santa Cruz- Iperó-SP
VOCA os classificados abaixo procurador e do candidato que gistro junto ao Conselho Regio- Cruz.
-Uma cópia de certidão de nas- DATA: 24.08.2021 - HORÁRIO:
indicados para que compareçam ficarão retidas;
nal de Classe (se o cargo exigir); DATA: 24.08.2021 HORÁRIO: cimento de filhos (se possuir); 09h30min
no dia e local indicados a fim 3- Os candidatos chamados -Conta Bancária Santander - Có- 10h30m
-Uma cópia do CPF dos filhos (se CARGO: PROFESSOR DE ENSIde manifestarem interesse na que ultrapassarem o número de pia do cartão ou extrato bancário CARGO: ORIENTADOR CO- os possuir);
NO FUNDAMENTAL I - Classicelebração de CONTRATO TEM- vagas somente escolherão em (se os possuir);
VID-19- Classificados do nº -Uma cópia do cartão de vaci- ficados de nº 38º ao 40º.
PORÁRIO em razão do Edital de caso do não comparecimento -Certidão de distribuição de 36º ao 38º.
nação dos filhos menores de 06 CARGO: PROFESSOR DE ENSIConcurso Público nº 001/2019, ou desistência dos candidatos ações criminais (Emitida pelo
anos (se possuir);
Orientações:
NO FUNDAMENTAL II- PORem especial, no disposto no item melhores classificados.
Fórum ou pelo site do TJSP);
1- Os candidatos deverão apre- -Atestado de frequência escolar TUGUÊS- Classificados de nº
9.9, e com fundamento no inciso Mais informações podem ser -Certidão de distribuição de sentar cópia acompanhada dos dos filhos em idade a partir das 7 02º e 03º.
VI do art. 2º da Lei Municipal nº obtidas diretamente no Depar- ações cíveis (Emitida pelo Fórum originais dos documentos cons- anos até os 14 anos (se possuir);
Orientações:
557/2006 (com alteração dada tamento de Recursos Humanos. ou pelo site do TJSP).
tantes no Anexo I desta convoca- -Duas cópias do comprovante de 1- Os candidatos deverão aprepela Lei Municipal nº 605/2007).
-Declaração que não recebe ção no momento da atribuição, residência (luz, telefone, água ou sentar cópias acompanhadas
A contratação temporária funda- Iperó, 19 de agosto de 2021. proventos em virtude de apo- a não apresentação dos docu- contrato de locação);
das vias originais da Carteira de
menta-se em razão do estado de
sentadoria/pensão (preenchida mentos exigidos tornará sem -Atestado de Saúde expedido Identidade (RG) e Diploma ou
calamidade pública no município Divisão de Recursos Humanos no local);
efeito a aprovação obtida pelo pelo Órgão Municipal de Saúde Certificado acompanhado do
em decorrência da Pandemia
-Declaração negativa de acúmu- candidato, anulando-se todos (a ser agendado posteriormen- respectivo Histórico Escolar no
causada pelo novo coronavírus
lo de cargo ou emprego público; os atos ou efeitos decorrentes te);
Secretaria de Saúde
momento da atribuição;
(COVID19).
prova de exoneração ou da resci- da inscrição no processo seletivo -Certidão Negativa de Antece- 2- A escolha do local de trabalho
A contratação se dará pelo prazo
são de cargo ou emprego, se for simplificado;
dentes Criminais, expedida pelo se for o caso, poderá ser efetide 45 (quarenta e cinco) dias,
o caso ou, no caso de acúmulo 2- A escolha por procuração será órgão competente da região de vada por meio de procuração
ANEXO I - RELAÇÃO DE
podendo ser prorrogada uma
legal, declaração emitida pelo feita mediante entrega do res- seu domicilio;
DOCUMENTOS PARA
mediante apresentação do resúnica vez, por igual período.
órgão em que o servidor encon- pectivo instrumento de mandato -Uma cópia do comprovante de pectivo instrumento de mandato
ADMISSÃO
A convocação seguirá a ordem
tra-se vinculado, mencionando com firma reconhecida acompa- escolaridade exigido (diploma com firma reconhecida acompados candidatos classificados nos -Carteira de Trabalho Original; a necessária compatibilidade nhado de cópias reprográficas ou certificação), acompanhado nhado de cópias reprográficas
termos do Edital de Concurso -Uma cópia da Carteira de Tra- de horários públicos exercida do documento de identidade do do original;
do documento de identidade
Público n° 001/2019.
balho (página onde se localiza a anteriormente.
procurador e do candidato que -Conta Bancária Santander - Có- do procurador e do candidato,
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. foto do titular e o verso);
pia do cartão ou extrato bancário as quais não serão devolvidas;
ficarão retidas;
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa -Uma foto 3x4;
Iperó, 19 de agosto de 2021. 3- Os candidatos chamados (se os possuir);
3- Os candidatos que forem conCruz.
-Duas cópias da Carteira de
que ultrapassarem o número de -Certidão de distribuição de vocados e que, eventualmente,
DATA: 24.08.2021
Divisão de Recursos Humanos vagas somente escolherão em ações criminais (Emitida pelo ultrapassarem o número de vaIdentidade – RG;
HORÁRIO: 08h00- CARGO: -Duas cópias do CPF;
caso do não comparecimento Fórum ou pelo site do TJSP);
gas somente farão jus à escolha
RECEPCIONISTA- Classificados -Uma cópia do cartão PIS/PASEP;
Secretaria de Saúde
ou desistência dos candidatos -Certidão de distribuição de no caso de não comparecimento
do nº 10º ao 25º.
ações cíveis (Emitida pelo Fórum ou de desistência dos que cons-Uma cópia do título de eleitor
melhores classificados.
HORÁRIO: 08h30- CARGO: (com comprovante de votação
Mais informações podem ser ou pelo site do TJSP).
tarem com melhor classificação.
SERVIÇOS GERAIS- Classificados da última eleição ou quitação);
EDITAL DE CONVOCAÇÃO obtidas diretamente na Divisão
Mais informações podem ser
do nº 18º ao 20º.
PROCESSO SELETIVO
-Uma cópia do Certificado de
de Recursos Humanos.
obtidas diretamente na Divisão
HORÁRIO: 08h30- CARGO: Reservista ou de quitação com
SIMPLIFICADO E
Iperó, 19 de agosto de 2021. de Recursos Humanos.
SERVIÇOS GERAIS- Lista Espe- o Serviço Militar (se for do sexo EMERGENCIAL Nº 001/2021 Iperó, 19 de agosto de 2021.
cial- Candidatos com Deficiência- masculino e menor de 45 anos);
Iperó, 19 de agosto de 2021.
Classificado de nº 02º.
-Uma cópia da certidão de nas- A Prefeitura de Iperó, por meio Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos
HORÁRIO: 08h30- CARGO: cimento (se solteiro), ou de da Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Recursos Humanos
SERVIÇOS GERAIS- Classificados casamento (se casado);
e da Secretaria da Educação, Secretaria de Educação, Cultura
Secretaria de Educação,
do nº 21º ao 33º.
Cultura e Esportes.
-Uma cópia de certidão de nas- Cultura e Esportes, CONVOCA
e Esportes.
Secretaria de Educação,
HORÁRIO: 09h00- CARGO: cimento de filhos (se possuir); os classificados abaixo indicados
Cultura e Esportes
TECNICO EM ENFERMAGEM- -Uma cópia do CPF dos filhos (se para que compareçam no dia e
ANEXO I - RELAÇÃO DE
Classificados do nº 55º ao 62º. os possuir);
local indicados a fim de manifesEDITAL DE CONVOCAÇÃO –
DOCUMENTOS PARA
HORÁRIO: 10h00- CARGO: -Uma cópia do cartão de vaci- tarem interesse na celebração de
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
ADMISSÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TECNICO EM ENFERMAGEM- nação dos filhos menores de 06 CONTRATO TEMPORÁRIO em
CONCURSO PÚBLICO
Classificados do nº 63º ao 80º. anos (se possuir);
razão do Edital de Processo SelePROCESSO SELETIVO
01/2020
Orientações:
SIMPLIFICADO 01/2020
-Atestado de frequência escolar tivo Simplificado e Emergencial -Carteira de Trabalho Original;
1- Os candidatos deverão apre- dos filhos em idade a partir das 7 nº 001/2021, e com fundamento -Uma cópia da Carteira de TraA Prefeitura de Iperó, por meio
sentar cópia acompanhada dos anos até os 14 anos (se possuir); no inciso VI do art. 2º da Lei balho (página onde se localiza a A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos
originais dos documentos cons- -Duas cópias do comprovante de Municipal nº 557/2006 (com foto do titular e o verso);
da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria da Educação,
tantes no Anexo I desta convoca- residência (luz, telefone, água ou alteração dada pela Lei Municipal -Uma foto 3x4;
e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e,
ção no momento da atribuição, contrato de locação);
nº 605/2007).
-Duas cópias da Carteira de Cultura e Esportes, CONVOCA os Considerando a necessidade
a não apresentação dos docu- -Atestado de Saúde expedido A contratação temporária funda- Identidade – RG;
candidatos abaixo relacionados em caráter emergencial para a
mentos exigidos tornará sem pelo Órgão Municipal de Saúde menta-se em razão do estado de -Duas cópias do CPF;
para comparecimento às repar- função de Professor de Ensino
efeito a aprovação obtida pelo (a ser agendado posteriormen- calamidade pública no município -Uma cópia do cartão PIS/PASEP; tições municipais para fins de Fundamental II – Ciências;
candidato, anulando-se todos te);
em decorrência da Pandemia -Uma cópia do título de eleitor provimento de cargo em caráter Considerando que não houve
os atos ou efeitos decorrentes -Certidão Negativa de Antece- causada pelo novo coronavírus (com comprovante de votação temporário.
candidatos aprovados no Proda inscrição no processo seletivo dentes Criminais, expedida pelo (COVID19).
da última eleição ou quitação); A convocação seguirá a ordem cesso Seletivo 01/2020 para
simplificado;
órgão competente da região de A convocação seguirá a ordem -Uma cópia do Certificado de de classificação dos candidatos, este cargo;
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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Considerando ainda o item 11.9 so Público n° 001/2020.
da atribuição;
no caso de não comparecimento
do edital do Concurso Público LOCAL: Prefeitura de Iperó- Ave- 2- A escolha por procuração será ou de desistência dos que cons01/2020;
nida Santa Cruz, 355- Jardim feita mediante entrega do res- tarem com melhor classificação.
Comunica a convocação para Santa Cruz– Iperó-SP.
pectivo instrumento de mandato Mais informações podem ser
o provimento de CARGO EM DATA: 24.08.2021 - HORÁRIO: com firma reconhecida acompa- obtidas diretamente na Divisão
CARÁTER TEMPORÁRIO dos 09h30min
nhado de cópias reprográficas de Recursos Humanos.
interessados a vaga para com- CARGO: COORDENADOR PE- do documento de identidade do
parecer na data e local abaixo DAGÓGICO- Classificado de procurador e do candidato que Iperó, 19 de agosto de 2021.
determinados para atribuição nº 02º.
ficarão retidas;
de aulas:
Orientações:
3- Os candidatos chamados Divisão de Recursos Humanos
A chamada seguirá a ordem 1- O candidato deverá apresen- que ultrapassarem o número de
dos candidatos classificados nos tar cópias acompanhadas das vagas somente escolherão em
Secretaria de Educação,
termos do Edital de Concurso vias originais da Carteira de Iden- caso do não comparecimento
Cultura e Esportes
Público n° 001/2020.
tidade (RG), Comprovação de no ou desistência dos candidatos
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. mínimo 5 (cinco) anos de efetivo melhores classificados.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa exercício no magistério e Diplo- Mais informações podem ser
CÂMARA MUNICIPAL
Cruz.
ma ou Certificado acompanhado obtidas diretamente no DeparDE IPERÓ EXTRATO DE
DATA: 24.08.2021 / HORÁRIO: do respectivo Histórico Escolar tamento de Recursos Humanos.
ADITAMENTO
09h30min
no momento da atribuição;
PROFESSOR DE ENSINO FUN- 2- A escolha do local de trabalho Iperó, 19 de agosto de 2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUDAMENTAL II –CIÊNCIAS – se for o caso, poderá ser efetiNICIPAL DE IPERÓ
Classificados do nº 01º ao 04º. vada por meio de procuração Departamento de Recursos CONTRATADA: 4R TECNOLOGIA
Orientações:
mediante apresentação do resHumanos
DA INFORMAÇÃO LTDA
1- Os candidatos deverão apre- pectivo instrumento de mandato
MODALIDADE: Pregão n.º
sentar cópias acompanhadas com firma reconhecida acompaSecretaria de Saúde
001/2019 – Processo n.º 28/2019
das vias originais da Carteira de nhado de cópias reprográficas
– Contrato nº 007/2020
Identidade (RG) e Diploma ou do documento de identidade
OBJETO CONTRATAÇÃO DE
Certificado acompanhado do do procurador e do candidato, EDITAL DE CONVOCAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM
respectivo Histórico Escolar no as quais não serão devolvidas;
CONCURSO PÚBLICO
CESSÃO DE DIREITO DE USO
momento da atribuição;
3- Os candidatos que forem conNº 01/2020
(IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E
2- A escolha do local de trabalho vocados e que, eventualmente,
ASSITENCIA TÉCNICA) DOS
se for o caso, poderá ser efeti- ultrapassarem o número de va- A Prefeitura de Iperó, por meio SISTEMAS INTEGRADOS DE
vada por meio de procuração gas somente farão jus à escolha da Divisão de Recursos Humanos GESTÃO PÚBLICA.
mediante apresentação do res- no caso de não comparecimento e da Secretaria de Educação, D ATA D O A D I TA M E N TO :
pectivo instrumento de mandato ou de desistência dos que cons- Cultura e Esportes, CONVOCA 26/07/2021
com firma reconhecida acompa- tarem com melhor classificação. o candidato abaixo relacionado VALIDADE: 12 MESES
nhado de cópias reprográficas Mais informações podem ser para comparecimento às repar- VALOR GLOBAL: R$ 116.964,12
do documento de identidade obtidas diretamente na Divisão tições municipais para fins de (cento e dezesseis mil novecendo procurador e do candidato, de Recursos Humanos.
provimento de cargo em caráter tos e sessenta e quatro reais e
as quais não serão devolvidas.
efetivo.
doze centavos)
3- Os candidatos que forem con- Iperó, 19 de agosto de 2021. A convocação seguirá a ordem VALOR PARCIAL : R$ 9.747,01
vocados e que, eventualmente,
de classificação dos candidatos, (nove mil setecentos e quarenta
ultrapassarem o número de va- Divisão de Recursos Humanos nos termos do Edital de Concur- e sete reais e um centavo)
gas somente farão jus à escolha
so Público n° 001/2020.
no caso de não comparecimento
Secretaria de Educação,
LOCAL: Prefeitura de Iperó- AveAngelo Valário Sobrinho
ou de desistência dos que consCultura e Esportes
nida Santa Cruz, 355- Jardim Presidente da Câmara Municipal
tarem com melhor classificação.
Santa Cruz– Iperó-SP.
de Iperó
Mais informações podem ser
DATA: 24.08.2021 - HORÁRIO:
obtidas diretamente na Divisão EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09h30min
de Recursos Humanos.
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 CARGO: PROFESSOR TITULAR CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
DE ENSINO FUNDAMENTAL EXTRATO DE ADITAMENTO
Iperó, 19 de agosto de 2021. A Prefeitura de Iperó, por meio II- GEOGRAFIA - Classificado
do Departamento de Recursos de nº 03º.
CONTRATANTE: CÂMARA MUDivisão de Recursos Humanos Humanos e da Secretaria de
Orientações:
NICIPAL DE IPERÓ
Saúde, comunica a convocação 1- O candidato deverá apre- CONTRATADA: 4R TECNOLOGIA
Secretaria de Educação,
para o provimento de cargo em sentar cópias acompanhadas DA INFORMAÇÃO LTDA
Cultura e Esportes.
caráter efetivo.
das vias originais da Carteira de MODALIDADE: Dispensa de LiciA chamada seguirá a ordem Identidade (RG) e Diploma ou tação n.º 024/2019 – Processo n.º
dos candidatos classificados nos Certificado acompanhado do 29/2019 – Contrato nº 009/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO termos do Edital de Concurso respectivo Histórico Escolar no OBJETO CONTRATAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO
Público n° 001/2019.
momento da atribuição;
EMPRESA ESPECIALIZADA EM
Nº 01/2020
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. 2- A escolha do local de trabalho SERVIÇO DE ACESSO À INTERSanta Cruz, 355 – Jardim Santa se for o caso, poderá ser efeti- NET BANDA LARGA VIA CABO
A Prefeitura de Iperó, por meio Cruz
vada por meio de procuração – FIBRA ÓPTICA.
da Divisão de Recursos Humanos DATA: 24.08.2021
mediante apresentação do res- D ATA D O A D I TA M E N TO :
e da Secretaria de Educação, HORÁRIO: 09h30min
pectivo instrumento de mandato 17/07/2021
Cultura e Esportes, CONVOCA CARGO: MOTORISTA- Classifi- com firma reconhecida acompa- VALIDADE: 12 MESES
o candidato abaixo relacionado cado de nº 15º.
nhado de cópias reprográficas VALOR GLOBAL: R$ 3.588,00(três
para comparecimento às reparOrientações:
do documento de identidade mil quinhentos e oitenta e oito
tições municipais para fins de 1- Os candidatos deverão apre- do procurador e do candidato, reais)
provimento de cargo em caráter sentar cópia acompanhada dos as quais não serão devolvidas; VALOR PARCIAL : R$ 299,00 (duefetivo.
originais da Carteira de Identida- 3- Os candidatos que forem con- zentos e noventa e nove reais)
A convocação seguirá a ordem de (RG) e Diploma ou Certificado vocados e que, eventualmente,
de classificação dos candidatos, acompanhado do respectivo ultrapassarem o número de vaAngelo Valário Sobrinho
nos termos do Edital de Concur- Histórico Escolar no momento gas somente farão jus à escolha Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2.186,
os mecanismos do mapeamento PREFEITURA DE IPERÓ, EM 12 DE Artigo 6º. Todos os setores Art. 2º. As despesas decorrenDE 12 DE AGOSTO DE 2021. e cadastramento dos trabalhaAGOSTO DE 2021.
deverão observar as recomenda- tes da aplicação deste Decreto
dores da cultura, espaços cultuções dos órgãos de fiscalização e correrão por conta de dotação
Portaria n.º 064/2021 - Conce- “Dispõe sobre a criação do Gru- rais e artísticos no Município de LEONARDO ROBERTO FOLIM as regras específicas fixadas an- própria do orçamento do órgão
der férias a funcionária Rosimeire po de Trabalho de Acompanha- Iperó, bem como acompanhar
Prefeito de Iperó
teriormente, as recomendações gestor municipal de assistência
Aleixo, RG: 19.460.457-3 (Conta- mento, Fiscalização e Análise os cadastros dos artistas locais
gerais estabelecidas no Decreto social.
dor/Tesoureiro), referência “J-2”, de Projetos da Lei Federal nº junto ao Estado de São Paulo;
Publicado nesta Secretaria, Municipal nº 2.005/2020 e a obri- Art. 3º. Este Decreto entrará
no período de 30/08/2021 a 14.017, de 29 de junho de 2020 V – acompanhar as etapas de em 12 de Agosto de 2021. gatoriedade do uso de máscara em vigência na data de sua
08/09/2021.
e alterações posteriores, e dá transferência direta dos recurde proteção facial constante do publicação.
outras providências”
sos do Governo Federal para o
LUCIANA SANTUCCI
Decreto Municipal nº 2.007, de
Portaria n.º 064/2021 - PublicaMunicípio de Iperó;
Secretária de Governo
04 de maio de 2020.
MUNICÍPIO DE IPERÓ, EM 30 DE
da e registrada nesta secretaria LEONARDO ROBERTO FOLIM, VI – fiscalizar a execução dos
Artigo 7º. Os setores dos órJULHO DE 2021
em 17 de agosto de 2021.
Prefeito do Município de Iperó, recursos transferidos;
gãos públicos municipais estaEstado de São Paulo, no uso de VII – analisar os projetos, planos
DECRETO Nº 2.188,
rão atendendo normalmente, LEONARDO ROBERTO FOLIM
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO suas atribuições legais;
de trabalho, autodeclaração e DE 18 DE JULHO DE 2021 sendo que no Paço Municipal o
Prefeito de Iperó
Presidente
Considerando a Lei Federal nº demais documentos que forem
atendimento é das 08h às 16h, e
14.017, de 29 de junho de 2.020, apresentados pelos proponen- “Dispõe sobre as medidas para os demais setores abrirão, cumLUCIANA SANTUCCI
que dispõe sobre as ações emer- tes, manifestando-se de forma a Retomada Consciente e dispo- prindo seus horários normais de
Secretária de Governo
PORTARIA DA MESA
genciais destinadas a setor cul- independente e autônoma;
sições de prevenção de contágio atendimento.
DIRETORA DO PODER
tural a serem adotadas durante VIII – elaborar relatório e balan- pelo COVID-19 e dá outras pro- Artigo 8º. O Departamento de
LUIZ EDUARDO DE
LEGISLATIVO MUNICIPAL o estado de calamidade pública ço final a respeito da execução
vidências.”
Fiscalização, Vigilância Sanitária
AZEVEDO ROSSINI
reconhecido pelo Decreto Le- dos recursos no âmbito do Mue Guarda Civil Municipal, atuarão
Presidente do Conselho
PORTARIA DA MESA DIRETO- gislativo nº 6, de 20 de junho nicípio de Iperó.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, em conjunto ou isoladamente, Municipal de Assistência Social
RA N.º 009/2021 - Conceder, de 2.020;
Art. 2º. O Grupo de Trabalho Prefeito do Município de Iperó, obstando qualquer situação
nos termos do artigo 96 e seguin- Considerando a Lei nº 14.036, de Acompanhamento, Fiscali- Estado de São Paulo, no uso de que venha a contrariar as detertes do Estatuto dos Funcionários de 13 de agosto de 2020: Altera zação e Análise de Projetos da suas atribuições legais,
minações contidas nos artigos
Públicos do Município de Iperó, a Lei nº 14.017, de 29 de junho Lei Aldir Blanc terá a seguinte CONSIDERANDO a queda nos anteriores.
Lei n.º 19/1992, à funcionária de 2020, para estabelecer a for- composição:
números de infectados, conta- Artigo 9º. O descumprimento
Marileia Rosa Garcia de Barros, ma de repasse pela União dos I – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, minados e internações em razão de quaisquer disposições deste
RG: 44.667.467-9 (Almoxarife), valores a serem aplicados pelos
CULTURA E ESPORTES:
da COVID-19;
Decreto acarretará na aplicação
referência “E”, 15 (quinze) dias, Poderes Executivos locais em Danilo José Soncim da Mota
CONSIDERANDO as novas di- de multa e responsabilização por
em gozo, de licença-prêmio, re- ações emergenciais de apoio ao Luciene Aparecida Domingues retrizes pronunciadas pelo Go- crime contra a saúde pública.
ferente ao quinquênio do perío- setor cultural durante o estado dos Santos
vernador do Estado na data Artigo 10. Este decreto entrará
do de 26/08/2013 a 25/08/2018, de calamidade pública reconhe- Carlos Vanderlei de Mello
de 18/08/2021, às 12h45min, em vigor na data de sua publicaconsiderando como termo inicial cido pelo Decreto Legislativo nº II – SECRETARIA DE GOVERNO: anunciando a flexibilização para ção, produzindo efeitos imediaa data de 18/08/2021 termo final 6, de 20 de março de 2020, e as Luciana Santucci
a Retomada Consciente;
tos e revogadas as disposições
01/09/2021.
regras para a restituição ou a Patrícia Teixeira Nunes Leite
DECRETA:
em contrário.
suplementação dos valores por
III – SECRETARIA DE
Artigo 1º. Ficam estabelecidas
PORTARIA DA MESA DIRE- meio de outras fontes próprias
PLANEJAMENTO E
as medidas e regras de funMUNICÍPIO DE IPERÓ,
TORA N.º 010/2021 - Conce- de recursos pelos Estados, peDESENVOLVIMENTO:
cionamento para a Retomada EM 18 DE JULHO DE 2021.
der, nos termos do artigo 96 los Municípios ou pelo Distrito Lucio Gonçalves Silva Filho
Consciente do Plano São Paulo.
e seguintes do Estatuto dos Federal.;
Luiza Monise dos Anjos Mendes Artigo 2º. A partir de 18 de LEONARDO ROBERTO FOLIM
Funcionários Públicos do Muni- Considerando a Lei nº 14.150, Bezerra
agosto de 2021, todos os setores
Prefeito de Iperó
cípio de Iperó, Lei n.º 19/1992, à de 12 de maio 2021 – Altera a
IV – SECRETARIA DE
poderão desenvolver suas ativifuncionária Maria Livia Malzoni, Lei nº 14.017, de 29 de junho de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: dades normalmente, seguindo
LUCIANA SANTUCCI
RG: 29.202.186-0 (Agente de 2020 (Lei Aldir Blanc), para es- Bruna Leticia Oliveira Curvelo rigorosamente os protocolos
Secretária de Governo
Comunicação), referência “H-2”, tender a prorrogação do auxílio V – REPRESENTANTES DA sanitários já estabelecidos, bem
10 (dez) dias de licença-prê- emergencial a trabalhadores e CLASSE ARTÍSTICA E CULTURAL: como o atendimento e acesso ao
mio, referentes ao quinquênio trabalhadoras da cultura e para Daniel Anacleto Vieira
público de 100% (cem por cento)
DECRETO Nº 2.178,
20/03/2014 a 19/03/2019, con- prorrogar o prazo de utilização Denis Américo Ferreira
de sua capacidade total.
30 DE JULHO DE 2021.
siderando como termo inicial a de recursos pelos Estados, pelo Sofia Sodré Chichon
Artigo 3º. Todas as celebrações
data de 23/08/2021 e termo final Distrito Federal e pelos Muni- § 1º. O Grupo de Trabalho de individuais e coletivas de Igrejas, “Dispõe sobre a convocação
01/09/2021.
cípios..
Acompanhamento, Fiscalização templos e espaços religiosos acerca da Conferência MuniciDECRETA
e Análise de Projetos a que se re- poderão ser realizadas normal- pal de Assistência Social para
Portaria n.º 009/2021 Publicada e Art. 1º. Fica criado o Grupo de fere o caput do presente artigo, mente seguindo rigorosamente implementação da Política de
Registrada em 17/08/2021.
Trabalho de Acompanhamento, terá vigência até a prestação de os protocolos sanitários já esta- Assistência Social no Município e
Fiscalização e Análise de Projetos contas e aprovação do relatório belecidos de higiene e distanciadá outras providências.”
Portaria n.º 010/2021 Publicada e da Lei Aldir Blanc, com as seguin- final, baseados nas ações Lei mento social.
Registrada em 20/08/2021.
tes atribuições:
Federal nº 14.017, de 29 de junho Artigo 4º. As escolas da rede LEONARDO ROBERTO FOLIM,
I – acompanhar e orientar os de 2.020 e alterações posteriores. municipal ficam abertas para a Prefeito do Município de Iperó,
processos necessários às provi- § 2º. Os membros que irão distribuição de merenda aos seus Estado de São Paulo, no so de
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO dencias indicadas no Decreto nº compor o Grupo de Trabalho a alunos até quando o período de suas atribuições legais,
Presidente
2.066 de 22 de outubro de 2.020; que se refere o caput do pre- ensino remoto perdurar.
CONSIDERANDO a necessidade
II – acompanhar todas as ações sente artigo ficam impedidos de Artigo 5º. O acesso a supermer- de avaliar e propor diretrizes
dos órgãos federais relativas à participar como proponentes de cados e outros estabelecimentos para a implementação da PoJOSIMAR APARECIDO FERREIRA regulamentação e implantação projetos ou de receber recursos deverá ser feito por apenas 1 lítica de Assistência Social no
Vice-Presidente
da Lei nº 14.017, de 29 de junho provenientes da Lei Federal nº (um) integrante de cada família, Município,
de 2.020 e Decreto nº 10.464, de 14.017, de 29 de junho de 2.020 devendo o estabelecimento se
DECRETA:
17 de agosto de 2.020;
e alterações posteriores, a qual- encarregar de todo o processo Art. 1º. Fica convocada a ConAURÍLIO REGINALDO DOS III – participar das discussões quer título, inclusive este impe- de higienização dos cestos, dos ferência Municipal de Assistência
SANTOS
referentes à regulamentação no dimento se aplica às entidades carrinhos e do local onde fica o Social de 2021, a ser realizada no
1.º Secretário
âmbito do Município de Iperó, por eles representadas.
caixa, bem como deverá seguir dia 18 de agosto de 2021, tendo
para a distribuição dos recursos Art. 3º. Este decreto entrará em o procedimento de aferimento como tema central: “Assistência
na forma prevista no artigo 2º, vigor na data de sua publicação, de temperatura, forçando, ain- Social: Direito do Povo e Dever do
VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA incisos II e III da Lei Federal nº produzindo efeitos imediatos da, o distanciamento necessário Estado, com financiamento pú2.º Secretário
14.017, de 29 de junho de 2.020; e revogadas as disposições em nas filas visando a boa conduta blico, para enfrentar as desigualIV – estabelecer e acompanhar contrário.
sanitária.
dades e garantir proteção social.”
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#PREFEITURADEIPERÓ

SERVIÇOS MUNICIPAIS
Prefeitura inicia ação de
limpeza do Rio Sorocaba
O prefeito municipal, esteve essa semana no Rio
Sorocaba, junto com o Secretário de Transportes e
Serviços Municipais, e o Secretário de Planejamento,
para verificar as denúncias
de poluição e descartes irregulares existentes no local.
Centenas de inservíveis foram encontrados e um intenso trabalho de limpeza já
foi iniciado, contando também com apoio da Secretaria do Meio Rural, Ambiente

e Turismo. “Percorremos o
Rio Sorocaba pessoalmente
para entender a situação às
margens do rio. Detectamos
alguns pontos e o trabalho já
foi iniciado. Agradeço a toda a
equipe que está empenhada
na ação. Faremos tudo o que
for possível para a preservação
do meio ambiente em nossa
cidade!” destacou o prefeito..
Após a conclusão do trabalho
no Rio Sorocaba, a Prefeitura
iniciará também um trabalho
de limpeza no Rio Sarapuí. ■

ESPORTE
Divisão Municipal Esportiva
de Iperó promove 1º Desafio
Ciclístico de Primavera
A Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte, por meio
da Divisão Municipal Esportiva de Iperó, está promovendo o 1º Desafio Ciclístico
de Primavera para pessoas
a partir de 14 anos. As inscrições começam amanhã,19,
e vão até o dia 10/09 ou até
completarem as vagas.
As categorias de competição serão da seguinte
forma:
- Pessoas de 14 a 18 anos;
- Pessoas de 19 a 29 anos;
- Pessoas de 30 a 39 anos;
- Pessoas de 40 a 49 anos;
- Pessoas de 50 anos ou
mais.
Todos os participantes devem ser moradores de Iperó,
e independente da classificação, receberão medalhas
de participação.
O evento acontecerá nos
dias 25 e 26 de setembro,
das 08h às 17h, e o percurso pré-estabelecido
de 30 km pode ser acessado através do link https://www.strava.com/routes/2863432079554696676.
O participante, ao finalizar
o percurso, precisa enviar
para a Empresa AMA Esportes, um print de tela,
de qualquer aplicativo de
corrida, com a descrição do
percurso feito para ser feita
a classificação.
As inscrições podem ser
feitas nos seguintes locais
e horários:
- Ginásio Dito Bom (Rua Luiza Rosa Sartorelli, 151, Jardim
Sartorelli): nas terças e sex-
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tas-feiras, das 09h às 11h ou das
14h às16h, e nas quartas-feiras
das 19h às 21h.
- SERAT (Rua Pedro Rezende
de Almeida, 25, Jardim Joseli):
nas terças e sextas-feiras, das
09h às 11h ou das 14h às 16h.
- No bairro George Oetterer ao
lado do campo de futebol (Av.
Carlos Oetterer, s/n): às quartas-feiras, das 09h às 11h30.
Os documentos necessários
são:
- Cópia do RG;
- Cópia do CPF;
- Cópia do comprovante de
endereço em nome da pessoa.
No caso dos menores de idade,
é necessário cópia da Certidão
de Nascimento e do comprovante de endereço em nome
do responsável legal;
- Na ausência do comprovante
de endereço, apresentar cópia
do Título de Eleitor com domicílio eleitoral em Iperó.
Para mais informações, ligue
3266-4892 (Divisão Municipal
de Esportes). ■

