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Novo complexo
Elisa é reinaugurado
com dança, música
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ATOS OFICIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO
N.º 014/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: MCS CORPORATION EIRELI
M O DA L I DA D E : C o n v i t e n . º
008/2021 – Processo nº 059/2021
OBJETO: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e
substituição de peças e insumos e
instalação de novos aparelhos de
ar condicionado do tipo air-split
system nas dependências da Câmara Municipal
ASSINATURA: 22/10/2021
VIGÊNCIA: 12 mêses
VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00
(quarenta e oito mil reais)
VALOR MENSAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria n.º 074/2021 - Concede
férias a funcionária Paloma Gisele
Biller, RG: 41.690.956-5 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, no período de 03/11/2021 à 12/11/2021.
Portarias n.º 074/2021 - Publicada e registrada nesta secretaria em
25 de outubro de 2021.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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NOTIFICAÇÃO
008605-01.02/2011-34.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EXTRAJUDICIAL Nº 11/2021 Diante disso, em cumprimento CONCURSO PÚBLICO 01/2019
ao previsto no referido Termo de
Ilmo. Sr. COBANSA COMPA- Acordo e Compromisso - TAC, A Prefeitura de Iperó, por meio
NHIA HIPOTECÁRIA CNPJ/MF vimos, por este ato, NOTIFICAR da Divisão de Recursos Humanos
Nº 53.263.331/0001-80 Avenida Vossa Senhoria quanto a neces- e da Secretaria da Educação,
Paulista, nº 1.439, 6º Andar, sidade de RESCISÃO IMEDIATA Cultura e Esportes, CONVOCA
Conjuntos 61 e 62 São Paulo/SP do instrumento informado, sem os classificados abaixo indicados
ônus ao Município, bem como para que compareçam no dia e
Ilustríssimo Senhor,
do prazo de 05 (cinco) dias local indicados a fim de maniCONSIDERANDO a existência úteis, contados do recebimento festarem interesse na celebração
do Termo de Acordo e Com- da presente notificação, para de CONTRATO TEMPORÁRIO
promisso (TAC) celebrado no que, em querendo, apresente em razão do Edital de Concurso
âmbito do Programa Minha, manifestação acerca do caso Público nº 001/2019, em especial,
Casa Minha Vida – PMCMV em questão.
no disposto no item 9.9, e com
para os Municípios com popufundamento no inciso VI do art.
lação limitada a cinquenta mil
2º da Lei Municipal nº 557/2006
habitantes.
Iperó/SP, em 25 de
(com alteração dada pela Lei
CONSIDERANDO o TAC forOutubro de 2021.
Municipal nº 605/2007).
mulado com Vossas Senhorias,
A convocação seguirá a ordem
cujo objeto é a viabilização do LEONARDO ROBERTO FOLIM dos candidatos classificados nos
PMCMV – Oferta Pública, diPrefeito
termos do Edital de Concurso
recionada aos municípios com
Município de Iperó
Público n° 001/2019.
população de até 50.000 habiLOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
tantes, mediante o estabeleciSanta Cruz, 355 – Jardim Santa
mento de um regime responsá- ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO Cruz.
vel de cooperação mútua e de
Advogado
DATA: 03.11.2021
parceria visando à produção de
Município de Iperó
HORÁRIO: 09h30m
empreendimento habitacional
CARGO: AGENTE ESCOLAR e/ou a produção ou reposição
Classificados do nº 67º ao 74º.
de unidades isoladas, conforme
EDITAL DE
Orientações:
disposto no item 4 do anexo I
CIENTIFICAÇÃO
1- Os candidatos deverão apredo TAC, o qual estabelece que
sentar cópia acompanhada dos
caberia ao AGENTE complemen- O Município de Iperó, por originais da Carteira de Identidatar tais investimentos nos limites meio de seu Departamento de (RG) e Diploma ou Certificado
financeiros das subvenções de Recursos Humanos, tor- acompanhado do respectivo
econômicas a serem concedidas na pública a DESCLASSIFI- Histórico Escolar no momento
pelo PMCMV – Oferta Pública, CAÇÃO da candidata, Sra. da atribuição;
visando a destinação das habi- C.F. dos S. RG nº 64.139.832- 2- A escolha por procuração será
tações resultantes às pessoas 3, ao cargo de AGENTE feita mediante entrega do resfísicas inscritas, que atendam ESCOLAR- TEMPORARIO, pectivo instrumento de mandato
aos requisitos determinados que, muito embora aprova- com firma reconhecida acompapelo referido Programa.
da no Concurso Público nº nhado de cópias reprográficas
CONSIDERANDO o TAC pro- 001/2019 deixou de apre- do documento de identidade do
tocolado sob o nº 008605- sentar a documentação exi- procurador e do candidato que
01.02/2011-34, firmado entra gida no “item 3” do Edital do ficarão retidas;
Vossa Instituição Financeira e o Concurso Público 001/2019. 3- Os candidatos chamados
Proponente, a Municipalidade
que ultrapassarem o número de
de Iperó.
vagas somente escolherão em
CONSIDERANDO o relatório foIperó, 26 de outubro
caso do não comparecimento
tográfico expedido pela Secrede 2021.
ou desistência dos candidatos
taria Municipal em 27/04/2021,
melhores classificados.
o qual aponta que, das 38 uniMais informações podem ser
dades a serem construídas, não
obtidas diretamente no Deparhouve a conclusão de nenhuma,
EDITAL DE
tamento de Recursos Humanos.
estando: (i) casa 01 e 02 em fase
CIENTIFICAÇÃO
de acabamento; (ii) casa 03 e 04
Iperó, 27 de outubro de 2021.
com reboco iniciado; (iii) Casa 05 O Município de Iperó, por
a 08, com estrutura executada e meio de seu Departamento Divisão de Recursos Humanos
chapisco iniciado; (iv) Casa 09 e de Recursos Humanos, tor10, com estrutura executada até na pública a DESCLASSIFISecretaria de Educação,
a laje, sem cobertura; (v) Casa 11 CAÇÃO da candidata, Sra.
Cultura e Esportes.
apenas com contrapiso execu- M.R. da S. RG nº 43.299.630tado; (vi) Casa 12 não iniciada; 8, ao cargo de AGENTE
(vii) casa 13 a 25, com alvenaria ESCOLAR- TEMPORARIO,
executada até 1,50m de altura; que, muito embora aprovae (viii) Casa 26 a 38 não iniciada. da no Concurso Público nº
CONSIDERANDO que até a 001/2019 deixou de aprepresente data Vossas Senhorias sentar a documentação exinão sinalizaram a regularização gida no “item 3” do Edital do
das obras, encontrando-se essas Concurso Público 001/2019.
paralisadas, em claro prejuízo às
famílias que seriam beneficiadas, bem como que o Município
Iperó, 26 de outubro
não apresenta mais interesse
de 2021.
em manter a vigência do TAC nº
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Divisão de Recursos Humanos
e da Secretaria da Saúde, CONVOCA os classificados abaixo
indicados para que compareçam
no dia e local indicados a fim
de manifestarem interesse na
celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO em razão do Edital de
Concurso Público nº 001/2019,
em especial, no disposto no item
9.9, e com fundamento no inciso
VI do art. 2º da Lei Municipal nº
557/2006 (com alteração dada
pela Lei Municipal nº 605/2007).
A contratação temporária fundamenta-se em razão do estado de
calamidade pública no município
em decorrência da Pandemia
causada pelo novo coronavírus
(COVID19).
A contratação se dará pelo prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias,
podendo ser prorrogada uma
única vez, por igual período.
A convocação 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: 03.11.2021
HORÁRIO: 09h30
CARGO: SERVIÇOS GERAISClassificados do nº 68º ao 75º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais dos documentos constantes no Anexo I desta convocação no momento da atribuição,
a não apresentação dos documentos exigidos tornará sem
efeito a aprovação obtida pelo
candidato, anulando-se todos
os atos ou efeitos decorrentes
da inscrição no processo seletivo
simplificado;
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, 27 de outubro de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
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ESPORTE E LAZER

Novo Complexo Elisa é
reinaugurado com dança,
música e esporte
A reinauguração do Complexo Esportivo Elisa, que
aconteceu no último sábado (23), contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais,
além de muita alegria e
diversão. A Cia Municipal
de Dança Infantil e Adulto
e a Banda Marcial Municipal
de Iperó (Banmip), fizeram
apresentações de música e
dança, aconteceu, também,
um disputado festival de
vôlei de areia e futebol de
areia baby.
Com a reestruturação, os
munícipes podem aproveitar uma nova pista de caminhada, feita de concreto,
em volta de todo o espaço,
três novos quiosques e novas quadras de futebol de
areia, vôlei de areia e basquete. A antiga pista interna
de caminhada e os equipamentos de academia foram
reformados. Além disso, a
grande novidade é a “fonte
da alegria”, que pretende
refrescar a criançada com

água reutilizável e tratada.
Com a reestruturação do Complexo Elisa, a população ganha
um melhor espaço para a prática esportiva, além de mais
qualidade de vida e lazer. “O
trabalho supera qualquer coisa. Entregamos mais qualidade de vida, lazer e bem-estar
para a população. Agradeço a
Câmara Municipal, aos nossos
deputados parceiros, secretários e toda a nossa equipe
que trabalhou muito para
o novo Complexo Esportivo
Elisa acontecer. Hoje pude
ver a nossa população feliz,
prestigiando um espaço que
foi pensado com carinho para
todos. Um dia emocionante!
Agradeço imensamente a
presença de todos!” destacou
o prefeito.
O evento marcou também um
grande anúncio para Iperó:
Casa da Juventude. Uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo
que pretende incentivar a
qualificação e o empreendedorismo entre os jovens. ■
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