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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.231,
DECRETO Nº 2.236,
Humanos e da Secretaria de impedimentos dos membros da Mota Medeiros, RG: 42.894.980Art. 3º. As despesas decorrenDE 03 DE JANEIRO DE 2022. Transportes e Serviços Munici- Comissão Permanente os servi- 0 (Assistente Administrativo I) DE 03 DE JANEIRO DE 2.022. tes deste Decreto correrão por
pais, comunica a convocação dores: Thais Thame Tomaz, RG: referência “E”, a gratificação de
conta de verbas próprias con“Dispõe sobre a alteração do para o provimento de cargo em 40.052.331-0 (Técnico Legislati- função no percentual de 30%, “Prorroga o Estado de Calami- signadas em orçamento.
Salário Mínimo dos Funcioná- caráter efetivo.
vo) referência “I-3”, suplente de em virtude de exercer a função dade Pública no âmbito da Ad- Art. 4º. Este Decreto entrará em
rios Públicos Municipais para o A chamada seguirá a ordem Presidente; servidora Rosimeire de Pregoeira Habilitada, através ministração Municipal de Iperó, vigor na data de sua publicaexercício de 2022”
e dá outras providências”.
dos candidatos classificados nos Aleixo, RG 19.460.457-3 (Conta- da Portaria n.º002/2022, com
ção, retroagindo seus efeitos a
termos do Edital de Concurso dor) referência “J-2”, suplente de efeitos a partir de 1º /01/2022,
01/01/2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Público n° 001/2019.
Secretário; e a servidora Tais de vigorando até 31/12/2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Art. 5º. Revogam-se as disposiPrefeito do Município de Iperó, LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Fátima Moisés, RG: 41.364.381-5 Portaria Nº 007/22 – Concede Prefeito do Município de Iperó, ções em contrário.
Estado de São Paulo, no uso de Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz (Escriturário)” referência E-2, su- ao funcionário Paulo Henrique Estado de São Paulo, no uso de .
suas atribuições legais;
plente de Membro. Esta portaria de Araújo RG: 44.001.575-3 suas atribuições legais,
DATA: 11.01.2022
CONSIDERANDO a edição da HORÁRIO: 09h30min
entra em vigor na data de sua (Assistente Administrativo II) CONSIDERANDO a que a Or- PREFEITURA MUNICIPAL DE
Medida Provisória nº 1.091, de CARGO: MOTORISTA- Classifi- publicação, com efeitos a partir referência “G”, a gratificação de ganização Mundial de Saúde IPERÓ, EM 03 DE JANEIRO
30 de Dezembro de 2021 que cado de nº 18º.
de 1º /01/2022, vigorando até função no percentual de 15%, declarou, em 11 de março de
DE 2.022.
“Dispõe sobre o valor do salário
31/12/2022.
Orientações:
em virtude de compor a Equipe 2020, que a disseminação do
mínimo a vigorar a partir de 1º 1- Os candidatos deverão apre- Portaria Nº 002/22 – Nomeia a de Apoio para Pregão, através novo coronavírus caracteriza
de janeiro de 2022”, que fixou em sentar cópia acompanhada dos funcionária Jaqueline Leandro da da Portaria n.º 002/2022, com Pandemia;
LEONARDO ROBERTO FOLIM
R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze originais da Carteira de Identida- Mota Medeiros, RG: 42.894.980- efeitos a partir de 1º/01/2022, CONSIDERANDO o aumento
Prefeito Municipal
reais) o valor do salário mínimo a de (RG) e Diploma ou Certificado 0 (Assistente Administrativo vigorando até 31/12/2022, re- considerável de casos de síndropartir de 1º de janeiro de 2022; e acompanhado do respectivo I) referência “E-2”, como Pre- vogando as disposições em mes gripais no município desde Publicado nesta Secretaria,
CONSIDERANDO que a Lei Com- Histórico Escolar no momento goeira Habilitada, nos termos contrário
Dezembro do ano de 2021, ainda em 03 de Janeiro de 2.022.
plementar Municipal nº 13, de 26 da atribuição;
da Legislação vigente e como Portarias n.ºs 001 a 007/2022 - em crescimento;
de abril de 2006 criou Salário Mí- 2- A escolha por procuração será apoio para Pregão o servidor Publicadas e registradas nesta se- CONSIDERANDO o aumento
nimo dos Funcionários Públicos feita mediante entrega do res- Paulo Henrique de Araújo RG: cretaria em 03 de janeiro de 2022. de casos de contaminação pelo VIVIANE PIRES DE BARROS
Municipais, no valor do salário pectivo instrumento de mandato 44.001.575-3 (Assistente AdmiCovid-19 no Estado, e as posZANATTA
mínimo nacional acrescido de com firma reconhecida acompa- nistrativo II) referência “G”. Esta ANGELO VALÁRIO SOBRINHO sibilidades de crescimento no
Assessora da Secretaria
10% (dez por cento).
número de casos, inclusive de
nhado de cópias reprográficas portaria entra em vigor na data
Presidente
de Governo
DECRETA
suas variantes;
do documento de identidade do de sua publicação, com efeitos a
Art. 1º. Fica fixado em R$ procurador e do candidato que partir de 1º/01/2022, vigorando
CONSIDERANDO que as ações
1.333,20 (mil trezentos e trinta e ficarão retidas;
até 31/12/2022.
a serem implementadas devem
PORTARIA DA MESA
três reais e vinte centavos) o valor 3- Os candidatos chamados Portaria Nº 003/22 – Concede
zelar pela preservação da digniDIRETORA DO PODER
do Salário Mínimo dos Funcioná- que ultrapassarem o número de a funcionária Marileia Rosa Gar- LEGISLATIVO MUNICIPAL dade das pessoas e dos direitos
rios Públicos Municipais, nos vagas somente escolherão em cia de Barros, RG: 44.667.467-9
humanos, com a adoção de
moldes da legislação vigente. caso do não comparecimento (Almoxarife), referência “E” a PORTARIA DA MESA DIRETORA medidas imediatas visando a
Art. 2º. As despesas decorren- ou desistência dos candidatos gratificação de função no per- N.º 001/2022 - Concede, nos contenção da propagação do
tes do presente Decreto serão melhores classificados.
centual de 30%, em virtude de termos do artigo 96 e seguintes coronavírus e outras doenças
cobertas com dotações do or- Mais informações podem ser exercer a função de Presidente do Estatuto dos Funcionários que possam configurar em surçamento vigente, suplementadas obtidas diretamente no Depar- da Comissão de Licitações, atra- Públicos do Município de Iperó, tos pandêmicos;
se necessário.
DECRETA
tamento de Recursos Humanos. vés da Portaria n.º001/2022, com Lei n.º 19/1992, à funcionáArt. 3º. Este decreto entrará em
efeitos a partir de 1º /01/2022, ria Maria Livia Malzoni, RG: Art. 1º. Fica prorrogado até 31
vigor na data de sua publicação, Iperó, 7 de janeiro de 2022. vigorando até 31/12/2022.
29.202.186-0 (Agente de Co- de Março de 2022, o ESTADO DE
retroagindo seus efeitos a partir
Portaria Nº 004/22 – Concede municação), referência “H-2”, CALAMIDADE PÚBLICA no Mude 1º de Janeiro de 2022.
Divisão de Recursos Humanos a funcionária Ana Teresa de Mo- 10 (dez) dias de licença-prê- nicípio de Iperó, para enfrentaraes Andrade, RG: 22.571.677-X mio, referentes ao quinquênio mento da pandemia decorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Secretaria de Transportes e (Comprador), referência “G-2” a 20/03/2014 a 19/03/2019, con- da COVID-19, síndromes gripais
IPERÓ, EM 03 DE JANEIRO
gratificação de função no per- siderando como termo inicial a e outras doenças delas decorrenServiços Municipais
DE 2.021.
centual de 35%, em virtude de data de 10/01/2022 e termo final tes que possam configurar surtos
exercer a função de Secretário 19/01/2022.
pandêmicos.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
da Comissão Permanente de Portarias n.º 001/2022 - publi- Art. 2º. Para enfrentamento da
PORTARIA DO PODER
Prefeito Municipal
LEGISLATIVO MUNICIPAL Licitações, através da Portaria cada e registrada nesta secre- situação ora prorrogada, ficam
n.º001/2022, com efeitos a partir taria em 03 de janeiro de 2022. mantidas as seguintes medidas:
Publicado nesta Secretaria, em Portaria Nº 001/22 – A compo- de 1º/01/2022, vigorando até
I – poderão ser requisitados bens
03 de Janeiro de 2021.
e serviços de pessoas naturais e
sição da Comissão Permanente 31/12/2022.
de Licitações da Câmara Muni- Portaria Nº 005/22 – Concede ANGELO VALÁRIO SOBRINHO jurídicas, hipótese em que será
VIVIANE PIRES DE BARROS cipal de Iperó será: A servidora ao funcionário Sr. Lucas Aveiro
garantido o pagamento postePresidente
ZANATTA
rior de indenização justa;
Marileia Rosa Garcia de Barros, Lima, RG: 48.590.157-2 (AdvogaAssessora da Secretaria de RG: 44.667.467-9 (Almoxarife), do) referência “L”, a gratificação JOSIMAR APARECIDO FERREIRA II – nos termos do artigo 24, da
Governo
Lei nº 8666 de 21 de junho de
referência “E”, como Presidente; de função no percentual de 30%,
Vice-Presidente
1993, fica autorizada a dispensa
a servidora Ana Teresa de Mo- em virtude de exercer a função
raes Andrade, RG: 22.571.677-X de Membro da Comissão Per- AURÍLIO REGINALDO DO SANTOS de licitação de bens e serviços
EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Comprador), referência “G-2”, manente de Licitações, através
destinados ao enfrentamento
1.º Secretário
CONCURSO PÚBLICO
da calamidade, sem prejuízo
como Secretário; o servidor Lu- da Portaria n.º001/2022, com
01/2019
cas Aveiro Lima, RG: 48.590.157- efeitos a partir de 1º /01/2022, VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA das restrições impostas pela Lei
Complementar nº 101, de 04 de
2 (Advogado) referência “L”, vigorando até 31/12/2022.
2.º Secretário
A Prefeitura de Iperó, por meio como Membro. Designa como Portaria Nº 006/22 – Concede a
maio de 2.000 (Lei de Responsado Departamento de Recursos suplentes, em caso de faltas e funcionária Jaqueline Leandro da
bilidade Fiscal).
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COVID-19

ALISTAMENTO MILITAR

Primeiro corujão de
vacinação do ano
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Saúde,
está realizando o primeiro
“corujão de vacinação” contra a Covid-19 do ano, para
os iperoenses a partir de 12
anos, aplicando primeiras,

segundas e terceiras doses, na
data de hoje (07), das 13h às 19h
na UBS Orlando Ferreira.
Para esta ação, não é necessário realizar o agendamento.
Faça a sua parte na luta contra
o vírus. Vacine-se! ■

As inscrições já iniciaram
e vão até o dia 30 de junho
Os jovens do sexo masculino que completam 18
anos em 2022 tem até o dia
30 de junho para realizar o
alistamento militar. O alistamento deve ser feito através
do site www.alistamento.
eb.mil.br, com o preenchimento do formulário com
os dados pessoais.
O jovem que não possui
acesso à internet e/ou não
tenha CPF, deve comparecer à Junta de Serviço
Militar munido de certidão
de nascimento, carteira de
identidade ou de motorista,
além do comprovante de
residência.
Vale ressaltar que aquele

que não se alistar, não poderá
tirar passaporte, prestar exame
para estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho,
ingressar no serviço público
ou na iniciativa privada. Quem
perder o prazo pode regularizar sua situação no próprio
site de alistamento ou comparecendo à Junta de Serviço
Militar, mas o atraso implicará
no pagamento de multa. O
alistamento militar é obrigatório e deve ser feito no ano que
jovem completa 18 anos.
A Junta de Serviço Militar do
município está localizada na
Rua Costa e Silva, 195, Vila Esmeralda. Para mais informações: (15) 3266-1615. ■
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